
 



 

 

 

 جامعة األنبار –مركز تنمية حوض أعايل الفرات 
يعد البحث العلمي عمود النهضة ومحور التنمية الشاملة، كما يمثل نهر الفرات شريان الحياة 

بنهر الحضارات لتعاقب الحضارات  ،لمساحات شاسعة من العراق وقد عرف هذا النهر

العمالقة على ضفافه الرائعة منذ فجر التاريخ، وال بد ألي دراسة جادة في تنمية هذه المنطقة 

أن تعنى بدراسة حوض الفرات وموارده الطبيعية والبشرية الهائلة، من هنا كان اهتمام جامعة 

همية في إحداث تنمية شاملة من االنبار باستحداث مركز بحثي يحمل هذه الرسالة بالغة األ

 خالل إدارة واعية لموارد هذا الحوض االستراتيجية. 

على إقامة نشاطات علمية  2008/ 28/10حرص هذا المركز البحثي منذ تأسيسه بتاريخ       

وأبحاث أكاديمية تعنى بدراسة المنطقة ضمن خطوط بحثية موجهة لتؤدي دوراً في إحياء 

ً و تحقق الهدف األسمى وهو الوصول إلى التنمية الشاملة، ومن أجل تحقيق المنطقة اقتصاديا

هذا الهدف كان التوجه لالنفتاح على المجتمع من خالل إنشاء محطات بحثية تم ابتداءها 

قاعدة  كما شرع مركزنا إلنشاءبمحطة طرفية في سد حديثة ألهمية المكان وخصوصيته، 

ة وما تحويه من موارد بشرية ومنشآت حكومية بيانات تسهم في تكوين تصور حول المنطق

 ترفد العمل البحثي وتسهم في إحداث التنمية المنشودة.

 الـرؤية:

 تحقيق اإلدارة المثلى للموارد الطبيعية والبشرية في منطقة حوض أعالي الفرات

  الرسالة:

ً لمعايير التنمية  الشاملة في العمل على خلق وعي بيئي تنموي قائم على أسس علمية تحقيقا

 منطقة حوض أعالي الفرات

 :األهـداف

تسخير كافة االمكانات والطاقات البحثية نحو االستغالل األمثل للموارد الطبيعية  .1

 والبشرية لمنطقة الحوض.

العمل على تطوير البنية التحتية للمركز بما يضمن االرتقاء بمخرجات البحث العلمي  .2

 وخدمة المجتمع.

 



مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية على صعيد البحث اعتماد آلية للتعاون  .3

 العلمي والشراكة االستراتيجية تضمن تطوير االمكانات المادية والبشرية للمركز.

انشاء قاعدة بيانات شاملة لبرامج وفعاليات المركز والتي تتضمن الدراسات  .4

والمدن واآلبار لمنطقة  السكان –الهيدرولوجية، الدراسات الزراعية، الموارد الطبيعية 

 حوض أعالي الفرات.

العمل على جعل المركز جهة مرجعية لكافة الدراسات المتعلقة بمنطقة حوض أعالي  .5

 الفرات.

إقامة مؤتمرات تخصصية وندوات وورش عمل علمية تغطي حاجة سوق العمل وتسهم  .6

 في خلق وعي مجتمعي على صعيد التنمية المستدامة.

  -أهم نشاطات املركز: 
استحداث خط بحثي في تصاميم سالسل السدود الصغيرة متعددة األغراض واإلشراف  -

 على عدد من طلبة الماجستير في كلية الهندسة بهذا المجال.

 إقامة ندوات دورية سنوية لمناسبة اليوم العالمي للمياه. -

إقامة سلسة حلقات نقاشية في أقضية المحافظة يستعرض من خاللها بيانات  -

ت. تم الشروع بإنجاز سلسلة دراسات لتلك البيانات لكل قضاء على حدة، وإحصاءا

تؤمن وجود قواعد بيانات متكاملة لدى صناع القرار والدارسين لتشخيص الخلل وإبراز 

 االحتياجات لتلك المؤسسات، من أجل إيجاد الحلول المناسبة.   

الموقع الجامعي ابتكار محطة لقياس التبخر من تحت سطح التربة وتنصيبها في  -

 واإلشراف على طلبة ماجستير في هندسة االنبار في هذا التخصص.

 الحصول على براءة اختراع في إدارة مياه الري. -

)بالتعاون مع  تصنيع أجهزة هيدرولوجية مختلفة لقياسات محل الرواسب في األنهر -

 المكتب االستشاري الهندسي(.

( االسباني وجامعة صالح CITAسيتا ) إبرام اتفاقيات تعاون بحثي وعلمي مع مركز -

 أربيل. –الدين 

إنشاء مختبرات تخصصية في المركز تحتوي على عشرات األجهزة الحاكمة والمهمة،  -

 وإنشاء مختبر حقلي في المحطة البحثية الطرفية.

 إعداد دراسة لتنمية وادي حوران في الصحراء الغربية والموسومة  -

Guideline of Iraqi Valleys Development) (Wadi Houran-Case Study 

 اشترك فيها عدد من الباحثين وتعد دليال للباحثين والدارسين في هذا المجال.

 بحثا علميا في مجالت علمية محكمة عالمية ودولية. 110نشر أكثر من  -



 

 المساهمة في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية. -

إقامة عشرات الندوات والحلقات النقاشية وتتويج ما تم اكتسابه من خبرات في هذا  -

المجال في إقامة مؤتمر دولي للمياه شارك فيه عشرات المختصين وحضره المئات من 

 المهتمين بعلوم المياه. 

اشتراك باحثي المركز مع مركز الدراسات االستراتيجية في إعداد دراسة بعنوان )واقع  -

  محافظة األنبار أنموذجا( –بل القطاع التربوي والتعليمي في العراق ومستق

 :األسباب املوجبة الستحداث مركز تنمية حوض أعايل الفرات
 وقوع جامعة األنبار ضمن منطقة أعالي حوض الفرات. -1

 تنوع الموارد الطبيعية لحوض الفرات. -2

 األكبر منه يقع في العراق. سعة حوض الفرات وامتداده في ثالث دول وكون الجزء -3

 كثرة الوديان الكبيرة المغذية لهذا الحوض والتي لم تحض بالدراسة واالهتمام المطلوب. -4

وقوع الحوض ضمن مناطق األراضي القاحلة والمناطق الجافة، والتي تحتاج أنماطا  -5

 محددة في دراستها واستثمارها.

 وهيدرولوجيا حوض الفرات وتعظيم موارده المائية.ندرة الدراسات التي تعنى بجيولوجية  -6

الحاجة إلى دراسات في التنمية الصناعية والزراعية والسياحية لهذا الحوض وارتباطاتها  -7

 بالبيئة والمجتمع.

 كالحبانية والثرثار. ومسطحات مائية كبيرة أخرى ةوجود سد حديثة ومشاريع إروائي -8

 رية والسياحية التي يمكن استثمارها ألغراض التنمية.وجود الكثير من المواقع األث -9

 

 أبرز اجتاهات البحثية ملركز تنمية حوض أعايل الفرات
 حصاد مياه األمطار وإدارة السدود الصغيرة على الوديان. .1

 سالسل السدود الصغيرة متعددة األغراض على نهر الفرات. .2

 دراسات البيئة النهرية في حوض أعالي الفرات. .3

 المثلى للموارد المائية والتربة لتحقيق تنمية زراعية شاملة. اإلدارة .4

تدوير مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في إنشاء أحزمة خضراء حول مدن  .5

 أعالي الفرات.



 

دراسات األمن الغذائي من خالل إدارة مصادر الثروات الزراعية والحيوانية والتخطيط  .6

 لتنميتها وفق أنظمة التقانات الحديثة.

بما يضمن االستثمار األمثل للموارد البشرية وتطوير وتأهيل الكوادر  تنمية الموارد .7

 الطبيعية.

 دراسات التنمية المكانية والبيئية. .8

   .لمقترحة لتنمية أعالي حوض الفراتدراسات الجدوى للمشاريع ا .9

 :مهام املركز
المركز البحثية ويمكن يتولى مجلس ادارة المركز جملة من المهام التي تمثل توجهات 

 تلخيصها على النحو التالي:

قامة السمنارات الداخلية إوية ضمن الخطوط البحثية للمركز وعداد الخطط البحثية السنإ .1

 لمناقشة تلك الخطط.

 هدافه وتوجهاته البحثية.أت النقاشية لتوضيح رؤية المركز وقامة الندوات والحلقاإ .2

التعريفية من اجل تفاعل بناء بين الجامعة  رشادية والكراساتعداد النشرات اإلإ .3

 والمجتمع.

برام اليات التعاون ومذكرات التفاهم مع الدوائر المعنية والجهات العلمية المتخصصة إ .4

 لتعزيز الخبرات لكوادر المركز والتعريف بنتاجاتهم البحثية.

 لذلك. عداد خطة لتطوير الكوادر البحثية علمياً ولغوياً ووضع البرامج الالزمةإ .5

دونم  15استثمار االمكانات المتاحة للمركز من مختبرات ومساحة زراعية تقدر بنحو  .6

 ضمن مفهوم المركز البحثي المنتج والجامعة المنتجة.

وتطوير قدراتها ومهاراتها للوصول إلى  للموارد البشريةإقامة الدورات التدريبية  .7

 الفرات.  االستثمار األمثل للموارد الطبيعية في مناطق أعالي

 



 الهيكلية اإلدارية لمركز تنمية حوض أعالي الفرات

 

 أقسام املركز
 قسم تنمية املوارد الطبيعية:

الموارد الطبيعية ثروة ذات قيمة اقتصادية عالية يعود استثمارها على الفرد والمجتمع 

ً بالخير الوفير إذا ما استغلت استغاال  جل استدامتها لتدفق خيراتها، أفيه التنمية من  ىيراع مثاليا

برز ما تملك الشعوب من أهي وقوى ألطبيعية عماد الثروات وركيزتها اتمثل الموارد الو

 بشكلدارتها إها واللغاستمعايير القوة والعزة والسؤدد فباكتشاف مصادرها والعمل على حسن 

الطبيعية لذا يستوجب م الحاضنة للموارد ألبمثابة ا درض تعفاألالرفاهية، سلم  هنرتقي في كفؤة

صلها أمن حيث  ،ومعرفة التغيرات الطارئة عليها ،وضاع مواردناألوترتيب  اءةعادة قرإ

حصاءها ووضع بيانات جديدة تعكس واقعها الجديد ليتسنى لنا القدرة الحقيقية إوتوزيعها و

 الديد مبني على ما نملكه ساس جأوعلى دارة هذه الموارد بصورة واقعية إجل أللتخطيط من 

 .على ما نتناوله



 :وارد الطبيعيةملنشاطات قسم تنمية ا
  .عادة تأهيل مختبرات المركز وجعلها وحدة مستقلةإ .1

بالعمل ضمن فريق عمل متخصص من تنمية وادي حوران  إمكانيةجراء دراسة حول إ .2

 .وبمساعدة قسم التخطيط وقواعد البيانات داخل الجامعة وخارجها

دور حامض  ندوة علمية الكترونية بالتعاون مع جامعة تكريت بمحاضرة عنوانها( .3

 .الهيوميك في تخفيف ضرر مياه الري المالحة في بعض صفات التربة والنبات

 .المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة ببحثين .4

مياه من بحيرة في حل مشكلة تدفق الالمشاركة في الفريق المشكل من قبل المحافظة  .5

وبمساعدة قسم التخطيط وقواعد البيانات في  ، والعمل كان ضمن فريق بحثي،الحبانية

  .مركزنا

 .ICCMAT تقييم بحوث علمية في مؤتمر الزراعة .6

لتي تحمل عنوان معا ا جامعة األنبار المحترمطلقها رئيس ألمبادرة التي المشاركة في ا .7

 .(ءنبار واحة خضراألجامعة ا)لجعل 

 .نشر بحوث مهمة بما يخص الزراعة والمياه .8

 إعداد بيانات شاملة للموارد الطبيعية في المحافظة. .9

 قسم التخطيط وقواعد البيانات:

ً لمتخذي القرار في الدول المتقدمة  تلعب البيانات والمعلومات دوراً أساسياً ومحوريا

، فإذا توفرت لصانع المعلومات التي بنيت عليهاى صحة والنامية، إذ تعتمد صحة القرارات عل

لصواب والعكس لالقرار معلومات صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب كان قراره أقرب 

 فإذا كانت المعلومات خاطئة يكون القرار خاطاً ومكلفاً. ،صحيح

في  األهمية ا فيكما أن البيانات اإلحصائية هي أداة للتخطيط والتوجيه وتلعب دوراً بالغ

كما تخليص االقتصاد الوطني من التطور العشوائي وعدم التوازن في نمو قطاعاته المختلفة، 

إذ ال يمكن التخطيط  ،ويعد اإلحصاء أداة تخطيطية فعالة بيد الدولة لتنفيذ سياساتها االقتصادية

للتنمية االقتصادية واالجتماعية دون وجود جهاز إحصائي قادر على حصر الموارد 

 انات المتاحة في القطاعات االقتصادية المختلفة.واإلمك

 قسم التخطيط وقواعد البيانات:أهم إجنازات 
إعداد الخرائط والبيانات في العديد من الدراسات التي يجريها المركز، والدراسات التي  .1

 تخص الجامعة.

 اإلسهام في إعداد النشاطات العلمية للمركز والجامعة )المؤتمرات، الندوات ، ورش .2

 العمل(.



التنسيق مع الجهات الحكومية من أجل إبرام آليات تعاون علمي وبحثي يسهم في  .3

 اإلدارة المثلى للمياه.

تقديم االستشارات العلمية للباحثين وطلبة الدراسات العليا في مجال التحسس النائي،  .4

 ونظم المعلومات الجغرافية.

خالل إدارة منظومة رصد أنواء  تقديم بيانات للباحثين التي تخص األنواء الجوية من .5

  جوية متخصصة.

نشاء إل إلعداد دراسةمن وزرارة الموارد المائية البحثي المكلف  المشاركة في الفريق .6

 سد مكحول في محافظة صالح الدين.

 :قسم تنمية املوارد البشرية
يتفق  تُعّرف تنمية الموارد البشرية بأنها إعداد العناصر البشريّة بالشكل الصحيح الذي

مع االحتياجات الخاصة بالمجتمع، وأن يكون ذلك اإلعداد على أساس أن زيادة قدرة اإلنسان 

 ومعرفته تساعد على زيادة استغالل الموارد الطبيعية، وزيادة الجهود والطاقات.

تمثل الموارد البشرية مورداً من أهم موارد مؤسسة العمل وأصالً من األصول التي     

مكن تحقيق األهداف بدون هذه الموارد، فاألفراد المؤهلون هم القادرون على تمتلكها، فال ي

صنع وخلق المؤسسات، لذلك من الضروري االهتمام بهذه الموارد والتخطيط لتنميتها والسعي 

إلى تميزها من خالل تنمية مهارتها ومعارفها وقدراتها وقابليتها للتكيف مع طبيعة األعمال 

 .للوصول بهل إلى التنمية المستدامة التي تمارسها

 :نشاطات قسم تنمية املوارد البشريةأهم 
التنسيق مع المؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظة لتبادل البيانات والخبرات  .1

لتطوير الواقع الخدمي وإقامة المشاريع التي تسهم في تشغيل األيدي العاملة وإنعاش 

 ة.المنطقة وتحقيق التنمية المنشود

وقد تم التطرق خاللها إلى  23/10/2019حلقة نقاشية بعنوان )مفاهيم التنمية( بتاريخ  .2

 جملة من المفاهيم المرتبطة بعملية التنمية.

التعاون مع المحطة البحثية الطرفية للمركز في إقامة حلقة نقاشية بعنوان )قواعد بيانات  .3

ت الحكومية في القضاء استعرضت فيها مختلف التشكيال 12/12/2019قضاء حديثة( 

بياناتها بشكل يقدم تصور عن الواقع الخدمي ومدى توافر سبل االرتقاء بها نحو 

 األفضل.
وقد  28/1/2020حلقة نقاشية بعنوان )قواعد البيانات خطوة أولى نحو التنمية( بتاريخ  .4

 تضمنت الحلقة النقاشية استعراض لقواعد بيانات تخص قضاء الرمادي ونواحيه. 

 



تم  23/4/2020قة نقاشية بعنوان )أهمية قواعد البيانات في إدارة األزمات( حل .5

استعراض بيانات قضاء الرمادي، حيث ركزت المحاضرات فيها على أهمية وجود 

قواعد بيانات متكاملة تعطي تصور عن واقع الحال في ظل األزمات إليجاد الحلول 

 المناسبة.
 –التنمية المستدامة من خالل إعداد قواعد بيانات حلقة نقاشية بعنوان )نحو رسم بيانات  .6

 . 15/11/2020جاً( قضاء عنه أنموذ

في مجال التراث الفكري والحضاري أعد القسم دراسة مقارنة للهجات أعالي الفرات  .7

 ومدى تأثرها وتأثيرها بلغات ولهجات األمم التي سكنت هذه المنطقة.

ز تم إعداد كراس )دليل( يتضمن بيانات بالتعاون مع المحطة البحثية الطرفية للمرك .8

 قضاء حديثة.

 –حلقة نقاشية بعنوان )نحو رسم بيانات التنمية المستدامة من خالل إعداد قواعد بيانات  .9

 . 24/1/2022جاً( قضاء هيت أنموذ

 حديثة –احملطة البحثية الطرفية 
االنبار والتي تعد المحطة الطرفية في حديثة المحطة البحثية األولى في جامعة 

استحدثها مركزنا البحثي بالقرب من سد حديثة على نهر الفرات بالتعاون مع دائرة سد حديثة 

دونم مع العمارات المنشأة عليها في مشروع سد  36وقائمقامية القضاء. حيث تم نقل ملكية 

تأهيل حديثة من وزارة الري إلى وزارة التعليم العالي إلقامة مركز بحثي عليها، وقد تم 

العمارتين بجهود مركزنا البحثي وعالقاته مع قائمقامية قضاء حديثة، وتم تسييج الموقع 

 الجامعي الجديد وتأهيل العمارتين وتأثيثهما على نفقة قائمقامية القضاء.

لقد استفادت جامعة االنبار فائدة مزدوجة من هذا الموقع وذلك من خالل افتتاح كلية 

يثة على أرض هذا الموقع المخصص أصالً كمركز بحثي باإلضافة التربية األساسية في حد

 إلى إنشاء أول محطة طرفية بحثية تابعة للجامعة.

وقد تم تزويد المحطة بمختبر حقلي ومحطة أنواء جوية وبيتين بالستيكيين لألغراض 

من البحثية. كما تضم محطة فريدة من نوعها لقياس التبخر من تحت سطح التربة تم تصميمها 

 قبل مدير المركز وتصنيعها في السوق المحلية. 

 

 

 

 



 خمتربات املركز
 :خمترب الرتبة واملياه

يختص المختبر بقياس خصائص التربة الفيزيائية )نسجة التربة والكثافة الظاهرية 

وااليصالية المالية ومقاومة اختراق التربة وثباتيه تجمعات التربة( والكيميائية 

(pH و EC والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والباريوم والليثيوم والنترات والنتريت

 والفسفور(، حيث يقدم خدمة كبيرة لطلبة الدراسات العليا ودوائر الدولة والمزارعين.

 :خمترب التحليالت الدقيقة
لتحديد نقاوة المواد الهيدروكربونية باإلضافة الى CHNS/O  هذا المختبر مجهز بجهاز

ويعد هذا الجهاز من األجهزة النادرة في العراق  . . C/N تحديد نسبة الكاربون الى النيتروجين

 من هذا النوع.

 :خمترب البيئة
يقدم هذا المختبر تحليالت التلوث الخاصة بالماء والهواء والتربة. حيث يقوم المختبر 

ون في الهواء باإلضافة إلى بفحوصات العد البكتيري في التربة وقياس نسبة اول اوكسيد الكارب

  .قياس نفس فحوصات التربة الكيميائية ولكن في المحاليل المائية

 :خمتربات احملطة الطرفية يف حديثة
على مختبر ألجراء تحليالت التربة الحقلية مثل قياس ملوحة  المحطة تحتوي

الى وجود  باإلضافة(PH)  ودرجة تفاعل التربة  (Electrical Conductivity)التربة

التربة وموازين حساسة، الهدف من   متحسسات رطوبية لقياس المحتوى الحجمي لرطوبة

وجود المحطة هو اجراء التجارب الحقلية المكشوفة والمغطاة وذلك الن المحطة تحتوي على 

دونم تستخدم  35رض زراعية تابعة للمحطة بمساحة ألى وجود إباإلضافة بيت بالستيكي 

 .ب الحقلية للباحثين التابعين لمركز تنمية حوض اعالي الفراتلتنفيذ التجار

 

 

 

 

 



 كادر املركز
 الكادر التدريسي:

 المنصب االختصاص الشهادة االسم ت
 مدير المركز هندسة الموارد المائية دكتوراه أ.د. عمار حاتم كامل 1
 باحث إدارة الموارد المائية دكتوراه أ.د. عصام محمد عبد الحميد 2

رئيس قسم التخطيط  االستشعار عن بعد دكتوراه د. أحمد سعود محمد 3
 وقواعد البيانات

رئيس قسم تنمية الموارد  اللغات الشرقية وآدابها دكتوراه د. عمر ياسين نده 4
 البشرية

رئيس قسم تنمية الموارد  كيمياء تربة دكتوراه د. منير ناجي أحمد 5
 الطبيعية

 وحدة المختبرات مسؤول بيئة وتلوث دكتوراه أ.م.د. هالة أرشد علي 6
 باحث محاصيل زراعية دكتوراه أ.م.د. نوفل عدنان صبري  7
 باحث اللغات السامية دكتوراه د. أحمد طه ياسين 8
 باحث زراعة / موارد مائية دكتوراه د. عماد طلفاح عبد الغني 9
 باحث مواد -هندسة مدنية  ماجستير م.م. جمعة محمد أحمد 10
 باحث فيزياء تربة ماجستير م.م. جبار شهاب عيادة 11
 باحث محاصيل زراعية ماجستير م.م. عبد الناصر ثابت منير 12
 باحث طرق  -هندسة مدنية  ماجستير م.م. صالح صبار ثميل 13
 باحث عقيدة -علوم إسالمية  ماجستير م.م. عبد الكريم علي عبدهللا 14

دبلوم عالي معادل  السيد باسم محمد مصطفى 15
 باحث ترجمة للماجستير

 

 :الكادر اإلداري
 التخصص الشهادة  االسم ت

 علوم حياة بكالوريوس السيد اياد أحمد خلف 1 

 

 



 البحوث املنشورة

 سكوبس جهة النشر
مجالت دولية 

 ومحلية

 32 29 العدد

 

 : والمخطط لها البحوث المنجزة

 البحوث المنجزة نوع البحث
البحوث 
 المخططة

 52 32 العدد

 

 إصدارات املركز
 .2019للمياه  وقائع المؤتمر العلمي الدولي األول -1

/ الباحثة  تأليف كتاب )المعالجة الحيوية لمياه الصرف الصحي لمدينة تكريت( -2

 أ.م.د. هالة أرشد علي.

( 13483/  178دراسة الجدوى االقتصادية الستثمار قطعة األرض المرقمة ) -3

 .( في قضاء حديثة3ك 28مقاطعة )

دراسة لمنطقة معيشة ال مركزية ضمن مفهوم المزرعة ذات بدائل الطاقة  -4

 (Integrated Renewable Energy Farm) . ة المتجددة المتكامل

5- Guideline of Iraqi Valleys Development (Wadi Horan). 

 .(1حديثة ) قضاء بيانات قواعد -الفرات  أعالي بيانات قواعد سلسلة -6

 مدراء املركز 
 21/11/2016 – 26/10/2008أ.د. عصام حممد عبد احلميد ..... تسنم املنصب    

 6/11/2017 – 21/11/2016املنصب أ.د. أياد صلييب مصطفى... تسنم 

  22/11/2021 – 6/11/2017تسنم املنصب  ....أ.د. عصام حممد عبد احلميد

 ولغاية االن 1/12/2021 تسنم املنصب .....مت كاملاأ.د. عمار ح



 النشاطات العلمية
 املؤمترات:

 

 الندوات:

 

 

 ت
نوع 
 النشاط

 العنوان
الجهات 
 المشاركة

 التاريخ

 مؤتمر 1
إدارة المياه بين تحديات الواقع ومتطلبات 

 التنمية المستدامة
كلية الهندسة 
 وكلية الزراعة

18/3/2019 

 ت
نوع 
 النشاط

 التاريخ الجهات المشاركة العنوان

 األمن المائي بين الواقع والتحديات ندوة 1
مؤسسة األغصان 
للتنمية الزراعية 

 والبيئية
 2021آذار 

 ندوة 2
 التنمية البيئية المستدامة في العراق

 

األستاذ الدكتور 
نوزاد عبد 

 الرحمن الهيتي
 2020كانون األول 

 ندوة 3
مياهنا بين هدر الفيضانات وشحة 

 الصيهود
مركز الدراسات 

 االستراتيجية
 2019حزيران 

 ندوة 4
التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد 

 المائية في بيئة حوض اعالي الفرات
كلية اآلداب قسم 

 الجغرافية
 2018تشرين األول 

 2018آذار   إدارة المياه ضمان األمن والتنمية ندوة 5

 ندوة 6
الرؤية المستقبلية لتنمية حوض أعالي 

 الفرات
 2017آذار  

 2016آذار   إدارة مواردنا المائية ندوة 7

 2014آذار  الخبرة المحلية في إنشاء السدود الصغيرة ندوة 8

 ندوة 9
التصنيع والتنمية في حوض أعالي 

 الفرات
مركز الدراسات 

 االستراتيجية
 2013آذار 

 التنمية المستدامة ندوة 10
مركز دراسات 

 الصحراء
 2012آذار 

http://www.uoanbar.edu.iq/UEBDC/CMS.php?ID=46
http://www.uoanbar.edu.iq/UEBDC/CMS.php?ID=46


 احللقات النقاشية وورش العمل:

 العنوان نوع النشاط ت
الجهات 

 المشاركة
 التاريخ

 حلقة نقاشية 1

نحو رسم سياسات التنمية المستدامة من 
 خالل إعداد قواعد البيانات

 )قضاء هيت أنموذجاً(
 

 24/1/2022 

 11/1/2022  الموقع االلكترونيتحديث  حلقة نقاشية 2

 حلقة نقاشية 3
قواعد بيانات الموارد الطبيعية في 

 محافظة االنبار
 14/12/2021 

 30/11/2021  سلسلة قواعد بيانات محافظة االنبار حلقة نقاشية 4

 حلقة نقاشية 5
كفاءة الطحالب الخضراء المزرقة في 

معالجة مياه الصرف الصحي في 
 مستشفى الرمادي

 16/11/2021 

 حلقة نقاشية 6
الدراسة االستراتيجية للتنمية المكانية في 

 العراق
 2/11/2021 

 26/10/2021  استخدام المياه المالحة في الري حلقة نقاشية 7

 حلقة نقاشية 89
مقترح بحث الستحصال دعم منظمة 
 نوفك الهولندية لتنمية وادي حوران

قسم البعثات 
 والعالقات الثقافية

قسم  –كلية الهندسة 
 السدود

29/9/2021 

 29/6/2021  تطوير العمل االداري حلقة نقاشية 10

 22/6/2021  محصول السمسم زراعة حلقة نقاشية 11

 5/1/2021  تحديث صفحات التدريسيين حلقة نقاشية 12

 23/4/2020  أهمية قواعد البيانات في إدارة األزمات حلقة نقاشية 13

نقاشيةحلقة  14  
نحو رسم سياسات التنمية المستدامة من 

قضاء عنه  -خالل إعداد قواعد البيانات 
 ً  أنموذجا

اإلدارة المحلية 
 لقضاء عنه

15/11/2020 

 28/1/2020  قواعد البيانات خطوة أولى نحو التنمية حلقة نقاشية 15

 24/12/2019  حصاد المياه... اهميته وتقنياته الحديثة حلقة نقاشية 16

 قاعدة بيانات قضاء حديثة حلقة نقاشية 17
اإلدارة المحلية 

 لقضاء حديثة
12/12/2019 

 10/12/2019  حضارة بالد الرافدين ودور الماء فيها حلقة نقاشية 18

 حلقة نقاشية 19
تحديث معلومات الباحثين والتدريسيين 

 على الموقع الجامعي
 19/11/2019 

 23/10/2019  مفاهيم التنمية حلقة نقاشية 20

 9/10/2019  المستودع الرقمي في جامعة األنبار حلقة نقاشية 21

 1/10/2019  استزراع االراضي المتدهورة حلقة نقاشية 22

 حلقة نقاشية 23
تدوير النفايات وانتاج الطاقة الكهربائية 

 منها
 24/9/219 



 

 

 للتواصل
  Email: hebdc_anbar@uoanbar.edu.iq 

     

 صفحة المركز على الموقع الجامعي:

https://www.uoanbar.edu.iq/UEBDC/index.php 

 

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100057807123547الفيس بوك:

  

 07835057104  - 07903329061 موبايل:
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 مختبرات المركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHNS/Oجهاز  مختبر التحليالت الدقيقة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختبر التربة والمياه والنبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعة في المحطة البحثية الطرفية

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز اخذ عينات الرواسب من االنهار والبحيراتتصنيع 

 

 

 جهاز قياس التبخر من التربةتصنيع                                        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيوت البالستيكية في المحطة البحثية الطرفية التابعة للمركززراعة 

 

 

 

 

 

 

 
 كادر المركز



 

 رؤساء األقسامالسادة مدير املركز والسيد 

أ.د. عمار حاتم  
 كامل

 مدير  
مركز تنمية حوض  

 أعالي الفرات

 

د. أحمد سعود  
 محمد

 رئيس
قسم التخطيط   

 وقواعد البيانات

 

د. عمر ياسين  
 نده

 رئيس
قسم تنمية   

 الموارد البشرية
 

د. منير ناجي  
 أحمد

 رئيس  
قسم تنمية الموارد  

 الطبيعية
 

 

 


