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نبذة عن تاريخ 
الجامعة االمريكية يف العراق - السليامنية



العام ٢٠٠٧ كمؤسسة غري ربحية مستقلة  السليامنية يف  العراق،  األمريكية يف  الجامعة  تأسست 

العلمية  خدماتها  تقدم  حيث  األمرييك  الليربايل  املنهج  وفق  شامل  تعليم  توفري  اىل  تهدف 

منها  سعيا  متييز  أي  دون  عام  بشكل  واملنطقة  العراق  وكردستان  العراق  يف  للطلبة  والتعليمية 

أكادمييا  برنامجا  الجامعة  توفر  عاليتني.  واجتامعية  مهنية  مهارات  أصحاب  من  طلبة  لتخريج 

قويا، يُدرَّس باللغة االنجليزية، من قبل أعضاء هيئة تدريسية دولية قدموا من 15 دولة مختلفة 

للتدريس يف الجامعة، والغاية من هذا الربنامج األكادميي القوي هي تطوير القدرة عىل التفكري 

الشخصية  والسالمة  الصالحة  واملواطنة  قوية  عمل  أخالقيات  وتجذير  الناجح  والتواصل  النقدي 

الجامعة األمريكية  الطاليب املتصاعد يف  الجامعة واملجتمع بشكل عام. يجسد املشهد  يف مجتمع 

املفضلة ألكرث من  الوجهة  الجامعة  أصبحت  فقد  اإلثنية  املنطقة  السليامنية، مالمح   - العراق  يف 

1٦٠٠ طالبا وطالبة من مختلف القوميات واألديان املوجودة يف املنطقة. وملَوقع مدينة السليامنية 

)حاضنة أوىل الجامعات األمريكية يف إقليم كردستان العراق( دور مهم يف متتني مكانة الجامعة، 

السنة والشيعة،  املسلمني  الكرد والعرب والرتكامن،  فاملَدينة هذه هي مبثابة ملتقى دويل يجمع 

املنفتح  الجامعة  والدراسة معا يف وسط  العيش  الجميع عىل  يقبل  االيزيديني واملسيحيني، حيث 

التدريس  يف  راسخ(  )كَمبدأ  األكادميية  الحرية  الجامعة  وترعى  والتسامح.  التنوع  يعزز  الذي 

املتحدة. الواليات  يف  املعتمدة  والجامعات  الكليات  يف  متَّبع  هو  ما  وفق  والبحث  والتعليم 



   رسالة من مجلس  أمناء الجامعة

تأسست الجامعة األمريكية يف العراق - السليامنية، قبل عرش سنوات فقط. قصة الجامعة 

األمريكية بالسليامنية قصة نجاح رائعة عن التنوع واالنفتاح والتعليم. هذه مناسبة لتكريم 

مؤسس الجامعة األمريكية الدكتور برهم صالح، ومؤيدينا الذين حولوا حلم إنشاء أول جامعة 

غري ربحية للفنون الحرة يف العراق إىل واقع، وجميع أولئك الذين يواصلون العمل البناء عىل 

اسس متينة لتعزيز مكانتنا يف التعليم العايل يف املنطقة. هذا اإلنجاز هو فرصة لنا لعرض نجاحنا 

واإلحتفال به، وفرصة ايضا للتأكيد عىل التزامنا مجددا نحو مستقبل أكرث إرشاقا للجامعة 

واملجتمع الذي تخدمه. يف منطقة محفوفة باالضطرابات والعنف، التعليم هو أمل املستقبل، 

ليس النه يجمع الناس معا بالرغم من اختالفاتهم اإلثنية فحسب، امنا النه يعطي لهم األدوات 

الالزمة للميض قدما نحو مستقبل افضل. مبناسبة مرور عقد زمني عىل تأسيس الجامعة، أمتنى 

لكم جميعا ذكرى سعيدة ، نتمنى ان نستمر يف رحلتنا لتعليم قادة املستقبل يف املنطقة.

 

 

جيل دريب - رئيس مجلس أمناء الجامعة



رسالة من رئيس الجامعة 

يف املدة القصرية التي مرت عىل تأسيسها، سعت الجامعة األمريكية يف العراق - السليامنية  

لتصبح إحدى أفضل الجامعات يف البالد. سعي الجامعة للتميز يف التعليم والتعلم والبحث، 

يساعد عىل تطوير املهنيني األكفاء والشباب الذين ميتلكون مهارات التفكري النقدي، واملواطنة 

الجامعة الطالب  العرش املاضية احتضنت  السنوات  القوية. يف  العمل  الصالحة وأخالقيات 

املتفوقني وألهمتهم، وزودتهم بتعليم ليربايل شامل  والفنون واملهارات الالزمة لتحقيق النجاح 

والريادة يف منطقتنا الحيوية واملتغرية باستمرار. مل تكن هذه رحلة سهلة. وقد اخترب الرصاع 

اإلقليمي والضغوط االقتصادية طالبنا وأرسهم وممولينا األساسيني اختبارا شديدا. أنا فخور 

بالتحمل الذي أبداه طالبنا، واملوظفني املتميزين وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس 

التحديات. ومبناسبة  مرور عقد زمني عىل  التعامل مع هذه  املوقرين يف  الجامعة  أمناء 

تأسيس الجامعة، أمتنى لكم جميعا ذكرى ممتعة، ونهنئ كل من ساهم يف انجازات الجامعة 

العديدة عىل مدى السنوات العرش املاضية. سعيد وفخور بأنه كان يل رشف العمل معكم .

 

بروس وولكر فريغسون - رئيس الجامعة



رسالة من مؤسس الجامعة 

ذكرى عارشة سعيدة لتأسيس الجاملعة االمريكية يف العراق، يف السليامنية! يرشفني أن أحتفَل 

معكم مبناسبة هذا اإلنجاز املهم.  السنوات العرش املاضية متثل إنجازا مهام، بل رحلة تركت 

أثرها بقوة عىل املنطقة ، حيث متكننا من خاللها من تأسيس إحدى أفضل الجامعات يف البالد. 

خالل السنوات العرش املاضية، توسعت الجامعة، فقد  متكنت من تقديم تخصصات جديدة، 

وبرنامج اللغة اإلنجليزية املعتمد دوليا، وبناء رشاكات دولية مع جامعات عاملية، واستحداث 

مراكز بحوث، وتوفري حرم جامعي جميل مجهز بأحدث املرافق العرصية، مع موظفني ناجحني.

لدينا اليوم حوايل 1٦٠٠ طالب وطالبة، وهم من مناطق العراق املختلفة وبعض البلدان املجاورة، 

ولدينا أكرث من ٦5٠ ُمتخرجا تألقوا ليس عىل الصعيد الداخيل فحسب، إمنا عىل الصعيد العاملي، 

كِمهنيني عاملني يف الرشكات واملنظامت، أو طالب الدراسات العليا يف مؤسسات علمية معتربة.

هنا، أود أن أغتنم الفرصة ألشكر جميع طالب الجامعة األمريكية يف العراق، السليامنية، 

عىل  الجامعة  أمناء  مجلس  وأعضاء  والخريجني،  التدريسية،  الهيئة  وأعضاء  واملوظفني، 

التزامهم املُتفاين تجاه الجامعة ونحن نحتفل بإنجازاتنا عىل مدى السنوات العرش املاضية.

كام اود ان اقدم شكري الجزيل ألصدقاء الجامعة الكرماء،  والداعمني، واملتربعني، وأهايل 

فنأمل  اإلنجاز،  هذا  تحقيق  من  متكننا  ملا  وعونهم  لوالهم   الذين  االعزاء  السليامنية 

املنطقة. يف  العايل  التعليم  من  رائع  منوذج  تقديم  عىل  ُمساندتنا  يف  الجميع  يستمر  أن 

الدكتور برهم صالح

مؤسس الجامعة األمريكية يف العراق، السليامنية



يف   عام   ٢٠٠٦   أنشأ  الدكتور   برهم   صالح   ،  مؤسسة   تعليمية  

يف   غري   ربحية   تهدف   إىل   تقديم   تعليم   ليربايل   يساهم 

   تطوير   التعليم العايل    يف   العراق وإقليم   كردستان   العراق  

    واملنطقة   عموما.

 كان   الهدف   األسايس   من   تأسيس   الجامعة   األمريكية   يف 

السليامنية هو   تخريج   جيل   جديد   من   الشباب   يتحلون  

 مبهارات   عديدة   كالتفكري   الَنقدي   الهادف      ومهارات  

 التواصل   االجتامعي       و  اخالقيات   العمل  النبيلة  التي   يجب  

 التحيل   بها   من   أجل   الحصول   عىل   رضا املجتمع.

هذا   املرشوع   مبساعدة   حكومة   يف   بناء  تم   الرشوع  لقد 

 إقليم   كردستان   العراق،    والسفارة   األمريكية   يف   العراق، 

باإلضافة إىل شخصيات   ذات       ورشكات   القطاع   الخاص، 

 رؤية   مستقبلية   حول هذه   املؤسسة   التعليمية   ال َفريدة  

تجاوزت  االنقسامات   الطائفية   والقومية   الراهنة،   التي  

حيث  تضم   يف   حرمها   الجامعي   طالب   من   مختلف  

 القوميات والطوائف   واألديان.

     

مؤسسة غري ربحية
مكرسة لتوفري تعليم الفنون الحرة

التأسيس 

السيد رئيس جمهورية العراق السابق - جالل طالباين ، 

مع الدكتور برهم صالح - مؤسس الجامعة ، يف حفل وضع 

حجر األساس للجامعة .



تعتمد  الجامعة   )باعتبارها  مؤسسة   غري   ربحية   للصالح  

 العام(   عىل   مساهامت   وتربعات   الشخصيات   واملنظامت  

 التي تهدف إىل   تقديم   تعليم       عالِ      الجودة. 

ويعود   الفضل   يف   النجاح   الكبري   الذي   حققته   الجامعة    

 األمريكية   يف   العراق،    السليامنية  ، اىل   الجهود   التي   بذلتها  

 الشخصيات   البارزة   يف   إقليم   كردستان   العراق   والعراق، 

-  رئيس   جمهورية   الطالباين  جالل  السيد  مقدمتها  يف 

نائب    - املهدي  عبد  عادل  السابق   ،   و  الدكتور   العراق 

 رئيس   جمهورية   العراق األسبق  ، والسيد نيجريفان بارزاين 

-   رئيس   حكومة   اقليم   كردستان   ، والسيد زملاي خليل زاد 

-   سفري   الواليات   املتحدة األمريكية    األسبق    يف   العراق  ،  

فقد نجح   هذا   املرشوع   التعليمي   بفضل   جهود   وإخالص  

 هذه   الشخصيات   البارزة،    و تربعات   حكومة   إقليم  

 كردستان   ، و الِواليات   املتحدة   األمريكية  ،  وإيطاليا  ،   إىل 

جانب  تربعات   رشكات   القطاع   الخاص   املحلية   والدولية . 

املطلة عىل مدينة  التالل  أحد  الجامعي عىل  الحرم  يقع 

)عىل  الدويل  السليامنية  مطار  من  بالقرب  السليامنية 

طريق كركوك - السليامنية(. األرايض التي شيدت عليها 

الجامعة تلبي االحتياجات التعليمية واالجتامعية ملجتمع 

الجامعة الطاليب بالكامل، حارضا ومستقبال.

زراعة األشجار األوىل يف الحرم الجامعي الجديد.



 عند افتتاحها كانت الجامعة يف حرم جامعي أصغر يف قلب املدينة حيث كانت متلك مبنى إداريا واحدا 

وعددا من الصفوف املتحركة، أما اليوم فهي تعترب من أفضل املنشآت الجامعية يف العراق.

حرم الجامعة الجديد البالغ مساحته 1٦9 هكتارا، يتكون من مبنى إداري، ومبنى اكادميي، وأكرث من 5٠ 

صفا مع أجهزة العرض املرئية، ومخَتربات حاسوبية بتقنية عالية، ومكتبة تحتوي عىل آالف الكتب اإلنجليزية 

العاب  احتياطية ألغراض متعددة، وصالة  كافرِتيا واسعة، وقاعات  الجامعة  والكردية. وتوجد يف  والعربية 

رياضية، وملعَبني خارجيَّني أحدهام لكرة السلة واآلخر لكرة القدم. ويوجد يف الجامعة ايضا مبنى أكادميي 

إضايف مزود مبختربات عالية الجودة إىل جانب أجهزة ومعدات رضورية من ضمنها طابعة ثالثية األبعاد، 

كام يوجد فيها متجر لبيع الكتب، ومراكز لتقوية مهارات الكتابة والرياضيات، باإلضافة إىل مركز اإلختبارات 

ومركز تطوير الخربات املهنية. وتوفر الجامعة للطالب القادمني من خارج املدينة 4٠٠ رسيرا يف مبنى إقامة 

الطلبة وهو مصمم عىل طراز حديث يف قلب الحرم الجامعي، وترحب الجامعة بجميع الطالب الذين ينوون 

اإلقامة فيه. موقع الجامعة الرائع يف مدينة السليامنية الجميلة يُهيء جوا مريحا ومشجعا للدراسة وميكّن 

الطلبة من الدراسة والتفاعل، كام ميكّن الزائَر من مشاهدة مناظر رائعة وهو يرى الطالَب وهم اما جالسني 

مباريات  يتفرجون عىل  أو  الطلق،  الهواء  يتسكعون يف  أو  املكتبة،  باملطالعة يف  منشغلني  أو  الكافرِتيا،  يف 

رياضية، أو يعزفون مقاطع موسيقية.

 لقد شيدت الجامعة وفق حسابات مستقبلية ليك تتمكن من استيعاب املزيد واملزيد من الطالب وتلبية 

تلقت  اعتامدا عىل تربعات من جهات مختلفة، حيث  الدراسية، وذلك  الفرص  تنويع  املتزايد عىل  الطلب 

الجامعة يف   عام ٢٠11        تربعا ماليا   من   قبل   رشكة   Afren Plc    بقيمة   3٠   مليون   دوالر ل تَطوير   بنيتها   التحتية  

  وعىل   وجه   الخصوص   برنامج   الهندسة  ، وتلقت يف   أواخر   عام  ٢٠1٢   من  رشكة  Genel Energy      الدولية 

للطاقة تربعا ماليا بقيمة    ٢٠      مليون   دوالر   لَدعم ميزانيتها العامة  ،  كام متكنت يف   خريف٢٠13    من  اكامل  

 مبناها   األكادميي   اإلضايف بتمويل    من    الحكومة   االيطالية. 

توسيع   البنية   التحتية   للجامعة
استحداث مباين ومختربات ومرافق عرصية خالل عقد زمني



- ٢٠٠٧

الحرم الجامعي الجديد قيد اإلنشاء

  

- ٢٠٠8

الجنوب الغريب للحرم الجامعي

- ٢٠٠9

الحرم الجامعي يف مراحله املبكرة

- ٢٠٠9

واجهة مبنى اإلدارة



٢٠٠9 - واجهة مبنى اإلدارة

يومنا الراهن

٢٠1٢ -  اكتامل الحرم الجامعي الجديد 

٢٠1٦ - املبنى األكادميي ومساكن الطلبة



يهدف الربنامج األكادميي للجامعة األمريكية يف العراق 

، السليامنية، إىل تزويد الطالب مبهارات التفكري النقدي 

و املهني، ليصبحوا قادة مهنيني يف مجتمعاتهم، حيث 

تقوم الجامعة بإعداد قادة املستقبل يف إقليم كردستان 

برنامجها  خالل  من  عموما،  واملنطقة  والعراق  العراق 

يف  )املعروف(  البارز  والربنامج  التحضريي،  األكادميي 

التدريس  التدريجي، وطرق  واملنهج  اإلنجليزية،  اللغة 

أبوابها  األمر  باديء  يف  الجامعة  فتحت  وقد  الحديثة، 

باللغة  الكتابة  برنامج  يف  مسجلني  طالب  عرشة  مع 

باجتياز  ملزمني  كانوا  وهم  اللغة،  ومعهد  اإلنجليزية 

امتحان الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية أو االلتحاق بربنامج 

يف  األكادميي  التحضريي  )الربنامج  اإلنجليزية  اللغة 

الوقت الراهن( 

لضامن  وذلك  البكالوريوس،  برنامج  يف  الرشوع  قبل 

وكان  للنجاح،  الالزمة  اللغوية  املهارات  عىل  حصولهم 

ذلك وفق برنامج أكادميي صارم، كام كان عىل الطالب 

بعد اجتياز امتحان الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية وبغض 

املرحلة  )طوال  دروس  أخذ  تخصصاتهم،  عن  النظر 

العلوم  يف  األربع(  الدراسة  مراحل  من  والثانية  األوىل 

نظام  وفق  الحر  الشامل  التعليم  واسس  اإلنسانية 

ذلك  منذ  مستمرة  والجامعة  للتعليم،  الحرة  الفنون 

التفكري  يعزز  الذي  النهج  هذا  عىل  االن  واىل  الحني 

النقدي ويشجع االعتامد عىل الذات، واإلبداع، ومعرفة 

األفكار العظيمة. 

تطوير   الربنامج   األكادميي
توسيع  برامج الجامعة األكادميية  خالل عقد زمني

معرض تكنولوجيا املعلومات ٢٠1٦

قاعة املحارضات



عىل   تقديم   تخصصات   أكادميية   جديدة   كالهندسة   و  األدب   االنجليزي   الجامعة  ومنذ   تأسيسها   حرصت 

 و  الّصحافة  ، وقد دخلت يف برامج رشاكة مع العديد من الجامعات العاملية، مبا يف ذلك الجامعة األمريكية يف 

بريوت، وجامعة والية ميسوري، وكلية القانون يف جامعة ستانفورد، و UNIVERSITÀ Ca›Foscari يف 

فينيسيا، وجامعة كاليفورنيا، ولوس أنجلوس، وجامعة كولورادو يف بولدر. 

به    وزارة   التعليم   العايل   الذي قامت  التصنيف  و قد حصلت   الجامعة   يف عام ٢٠11  عىل   املرتبة   األوىل   يف 

 والبحث   العلمي   يف   حكومة   إقليم   كردستان    ،   باعتبارها   أحد أفضل   الجامعات   الخاصة يف إقليم كردستان  

 العراق من   حيث   جودة التعليم، واملنهج، والبنية التحتية، والخدمات  .  وبسبب برامجها   األكادميية   املتوفرة  

  تستقطب   الجامعة باستمرار   الطلبة   املتفوقني   من   جميع   أنحاء   البالد  ،  ويف فرباير عام ٢٠1٧ حصلت نتيجة 

جهودها العلمية الكبرية عىل االعرتاف الكامل من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي للحكومة االتحادية 

يف بغداد، وبذلك فقد أصبحت أول جامعة خاصة يف إقليم كردستان العراق تعرتف بها منظومة التعليم العايل 

للحكومة االتحادية يف بغداد، مام يدل عىل تقيد الجامعة مبعايري التعليم الدولية.

يوم الخريجني ٢٠15



وقد منحت )هيئة اعتامد برامج اللغة اإلنجليزية التابعة للواليات املتحدة CEA( االعرتاف للربنامج األكادميي 

التحضريي APP للجامعة األمريكية يف السليامنية، ملدة خمس سنوات، من نيسان ٢٠15 إىل نيسان ٢٠٢٠، 

اإلنجليزية ىف  اللغة  برامج  اعتامد  املتحدة، كوكالة  الواليات  الرتبية يف  وهي هيئة معتمدة من قبل وزارة 

الواليات املتحدة وخارجها.

الجودة،  التحضريي APP( للجامعة األمريكية يف السليامنية مبستوى عال من  ويعمل )الربنامج األكادميي 

يف مجاالت عدة، منها : الربنامج الدرايس، تأهيل مدربني، سياسات التوظيف والقبول، وذلك اعتامدا عىل 

عمل املوظفني واملدربني الجاد، وهذا دليل عىل أن هذا الربنامج يلبي املعايري الدولية التي وضعتها وزارة 

الرتبية األمريكية، كام تعمل الجامعة بكل ما يف إمكانها للحصول عىل االعرتاف اإلقليمي األمرييك الكامل من 

خالل جمعية نيو إنجالند للمدارس والكليات )NEASC(. و تُقدم   الجامعة   درجة   املاجستري   يف   إدارة   األعامل  

 وهي معتمدة   من   قبل   حكومة   إقليم   كردستان   كإحدى الربامج   املهنية     ،  مام يتيح للخريجني   واملهنيني   فرصة 

 التخصص   يف   مجال   القيادة   والتمويل   وإدارة   املشاريع،    إىل جانب   صقل   املهارات   االسرتاتيجية،    وتعلم   فن  

 التفاوض  ، وتطوير  العقلية   العاملية .   



فتحت الجامعة يف باديء األمر أبوابها مع عرشة طالب يف عام ٢٠٠٧، ويف العام الثاين ارتفع العدد إىل 45 

طالب وطالبة من مختلف أنحاء العراق، وبحلول نهاية العام الدرايس ٢٠٠9-٢٠1٠ التحق بها أكرث من 5٠٠ 

طالب وطالبة، أما اآلن فقد وصل عدد طالبها إىل أكرث من 1٦٠٠ طالب وطالبة. وتفتخر الجامعة بتنوع 

طالبها من حيث الجنس والتوجه والدين والجذور القومية، حيث تبلغ نسبة اإلناث فيها خمسة وثالثني يف 

املئة، ونسبة الطالب العرب العراقيني فيها عرشين يف املئة، فقد احتضنت الجامعة طالب قدوة من جميع 

فئات الشعب العراقي املختلفة : سنة وشيعة، عربا وكردا وتركامن، إيزيديني ومسيحيني وَزرادشتيني، وهم 

التعايش والتعاون بني  البالد والعامل، ويشكلون رمز  بتجمعهم هذا يجسدون صورة القدوة الحسنة لبقية 

الرجال والنساء من مختلف الخلفيات واملعتقدات. 

وقد ارتفع عدد الطالب يف الجامعة بسبب الرعايات الكرمية 

املانحة  والجهات  املؤسسات  توفرها  التي  الدراسية  واملنح 

الفردية، حيث شهد   العام   الدرايس٢٠1٢   -   ٢٠13يف   الجامعة  

    إقباال   طالبيا   مكثفا،    فالتحق   مبكتب   القبول   أكرب   عدد   طاليب  

 حتى   هذا   العام   و  الذي   وصل   إىل   35٠   طالبا   وطالبة متميزين، 

املذكور،    منحة   يف   شهر   أيلول      العام  الجامعة  تلقت  حيث 

 كبرية   من   حكومة   إقليم   كردستان   والتي   مكنتها   من   تقديم  

 ِمنح   دراسية   للطلبة   املقبولني   ، وهي  سميت   بـ »    منحة   التميز  

عىل   أيضا  ذلك  قبل  الجامعة   كانت  قادرة     لكن   األكادميي «، 

 تقديم   منح   دراسية   مامثلة   للطالب   املتميزين   وذلك من   خالل  

الهيئات الطالبية:
عدد طالب الجامعة يف الوقت الراهن وصل إىل أكرث من 1٦٠٠ وهم من جميع أنحاء العراق.



وفرت  أخرى  ، حيث  جهات  من   تربعات   مقدمة 

بالكامل  ممولة  منح  األمريكية  الخارجية  وزارة 

لعرشين طالبا من وسط وجنوب العراق إلكامل 

الجامعة بني عام ٢٠1٠  البكالوريوس يف  برنامج 

منها  كثرية،  جهات  هناك  والزالت   ،٢٠1٦ و 

واملؤسسات  بغداد،  يف  املتحدة  الواليات  سفارة 

الخاصة العاملة يف خارج و داخل العراق، وإقليم 

كردستان، إىل جانب بعض األفراد والشخصيات، 

توفر منح دراسية عىل أساس الحاجة، كام توفر 

منح دراسية ألبناء األقليات يف الجامعة.

والجامعة مستمرة يف استقطاب الطالب املتفوقني 

برامجها  خالل  من  البالد،  أنحاء  جميع  من 

لطالبها  البكالوريا  درجة  ومتوسط  األكادميية، 

املعدالت يف  أعىل  املئة، وهي إحدى  هو 8٢ يف 

الجامعات الخاصة يف البالد.

طالب الجامعة يزورون البيت األبيض خالل جولة دراسية

طالب يقدم محارضة

تقاسم الغرفة مع جامعة هارفارد



بغية   تحسني    جوانبها   اإلدارية    ،   دأبت   الجامعة   عىل   إعادة   تأسيس   مجلس   أمناِءها   يف   شهر   أيلول ٢٠1٢       

 ليشمل   كبار   الخرباء   والشخصيات   البارزة،  حيث   يقدم   هذا املجلس   التوجيه   العام   الذي   يحافظ   عىل   إدارة    

 الجامعة  ، وقد عني املجلس هذا يف شهر آب ٢٠1٦، الربوفيسور بروس ووكر فريغسون رئيسا للجامعة وانتخب 

يف العام نفسه الدكتورة جيل دريب رئيسا ملجلس إدارة الجامعة خلفا للدكتور برهم صالح - مؤسس ورئيس 

مجلس اإلدارة السابق الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام ٢٠٠٧.

 

التطوير   اإلداري : 
مجلس األمناء مسؤول عن التوجيه واإلرشاف عىل إدارة الجامعة

أعضاء مجلس أمناء الجامعة األمريكية يف العراق - السليامنية



مع توسع الجامعة، برز النمط األمرييك من الحياة 

الطالبية يف الجامعة األمريكية بالسليامنية، وذلك 

من خالل مشاركة الطالب يف النشاطات املختلفة 

هناك  حيث  وخارجه،  الجامعي  الحرم  داخل 

املجتمع  وبرامج  الطالبية،  األندية  من  العديد 

املهن،  بناء  وبرامج  القوى،  ألعاب  وفرق  املدين، 

و ورش العمل األكادميية. وتدعم الجامعة الفرق 

الرياضية الرجالية والنسائية لكرة السلة والقدم، 

عىل  تركز  التي  الطالبية  األندية  إىل  باإلضافة 

والشطرنج  االجتامعي  والعمل  والدراما  القراءة 

الزي  ويوم  واملوسيقى  املعلومات  وتكنولوجيا 

التقليدي والبيئة وغريها. ويف عام ٢٠1٦ أعلنت 

للعالقات  الرشف  جمعية  تأسيس  عن  الجامعة 

الدولية )سيغام ايوتا رو( وهي األوىل من نوعها 

يف املنطقة.

وقد   تأسست   يف   عام   ٢٠11   أول   جريدة   مستقلة  

 يف   الجامعة   األمريكية   بالسليامنية، أطلقت عليها 

) صوت   الجامعة   األمريكية(  ، باإلضافة   إىل   ذلك  

 شارك   عدد   كبري   من   طالب   الجامعة يف   مناسبات  

 عاملية   مختلفة مثل   كأس   مايكروسوفت   للتخيل، 

يتم  حيث      وتبادل   القيادات   الشابة   العراقية، 

تشجيع   النشاطات   الطالبية  : 
طالبنا يتعلمون ، ليس من املناهج فحسب ، إمنا من الوسط الجامعي النابض بالحياة

طالب الجامعة األمريكية يف العراق - السليامنية يشاركون يف 
تحدي هولت العاملي يف واشنطن دي يس - ٢٠13

الطالب املشاركني يف كأس مايكروسوفت للتخيل يف 
أربيل - ٢٠1٢



طالب  عىل  املناسبات  هذه  خالل  من  التعرف 

آخرين، كام يتم تبادل املواهب واملعارف، وخالل 

فصل الخريف لعام ٢٠1٦ كرّس الطالب أكرث من 

٢٠٠٠ ساعة يف خدمة الجامعة يف عدة مجاالت، 

عمال  املاضيني  العامني  مدى  عىل  نظموا  وكذلك 

دهوك  محافظة  يف  الالجئني  مخيامت  يف  تطوعيا 

التمتع  بدال من  العراق،  التابعة إلقليم كردستان 

بعطلة الربيع .

تأخذ   الجامعة   عىل   عاتقها   االلتزام   بإعداد   القادة 

والرشاكة   مع   املنظامت   الدولية   وتطويرهم،   

مثل   برنامج   األمم   املتحدة   اإلمنايئ،     واملحلية، 

 ومؤسسة   العراق   ، بغية استضافة   برنامج   التدريب  

 عىل   القيادة   يف   الحرم   الجامعي  .  شعار   الجامعة  

 األمريكية   يف   العراق  السليامنية   هو »    تعلّم   اليوم، 

توفر   البيئة   والدعم   الالزمني   وهي  قد     غدا « ،    

 لألنشطة   الطالبية   التي   تشجع   عىل   املبادرة  

نادي املوسيقى الرشقية واإلبداع   وخدمة   املجتمع   والقيادة . 

مسابقة نادي الشطرنج

مشاركة نادي الدراما الطاليب يف مؤسسة ِكيفني سبييس ، عرض 

مرسحي يف الشارقة - ٢٠15



ويشكل  خريجو   الجامعة   األمريكية      بالسليامنية  ، نقطة   تحّول   مميزة   يف   تاريخ   جامعتهم،  ففي   شهر   حزيران  

   ٢٠1٢    نظمت   الجامعة     حفال مبناسبة تخّرج   الدفعة   األوىل   من طالبها، حيث كان هناك  من   بينهم 1٠  طالب  

 كانوا قد حصلوا   عىل   درجة   البكالوريوس   يف   إدارة   األعامل   وتكنولوجيا   املعلومات   والدراسات   الدولية  ،  و 3٧   

 طالبا   كانوا قد حصلوا عىل   شهادة      املاجستري   يف   إدارة   األعامل، كام نظمت الجامعة  يف   شهر   أيار  ٢٠13     حفال 

مبناسبة    تخّرج   الدفعة   الثانية   من طالبها، استضافت   من خاللها حوايل  ألف   ضيف   ، حيث  ألقى   فيها السيد 

نيجريفان بارزاين - رئيس   وزراء   حكومة   إقليم   كردستان   خطابا      كضيف   رشف،  وحصل   يف هذه الدفعة أربعة  

 و   خمسون   طالبا   عىل   شهادة   البكالوريوس   يف   إدارة   األعامل   وتكنولوجيا   املعلومات   والدراسات   الدولية،   وقد 

كتب ونرش الكاتب األمرييك الشهري توماس فريدمان عمودا صحفيا يف صحيفة نيويورك تاميز، أشار فيه إىل 

التخرج  للجامعة كمتحدث رئييس يف حفل  للعراق«، وكان ذلك بعد زيارته  الجامعة هي »أفضل أمل  أن 

املنظم يف مايو ٢٠14.

أكرث من ٦5٠ شخص،  الراهن  الوقت  وهناك يف 

السليامنية،  يف  األمريكية  الجامعة  من  تخرجوا 

املختلفة،  العراق  مناطق  يف  معظمهم  يعمل 

التعليم  جودة  ساهمت  وقد  كردستان.  وإقليم 

لدى  خريجيها  مقبولية  عىل  الجامعة  يف 

فيعمل  واملحلية،  العاملية  والرشكات  املنظامت 

الخاص، وهذه حالة  القطاع  معظم خريجيها يف 

استثنائية، حيث أن التوظيف يف القطاع العام ال 

يزال يهيمن عىل املسارات الوظيفية يف املنطقة. 

 ،٢٠1٦ عام  أجريت  استقصائية  دراسة  وحسب 

تخريج   طالب   ملتزمني   : 
هناك يف الوقت الراهن أكرث من ٦5٠ شخصا من خريجي الجامعة األمريكية بالسليامنية، وهم 

يزدهرون يف مهنهم يوما بعد يوم، أو يكملون الدراسات العليا يف الجامعات واملؤسسات العليا يف 

العراق، والواليات املتحدة األمريكية، وأوروبا.



يعمل أكرث من 8٢ يف املئة من خريجي الجامعة يف كربى الرشكات الخاصة يف املنطقة، أو يكملون دراساتهم يف 

الجامعات املتميزة يف الواليات املتحدة وأوروبا. وقد دعمت الجامعة النجاح الوظيفي يف املجتمع من خالل 

الجامعة والذي ساعد املتخرجني عىل مر سنوات  إعداد خريجني مهنيني وإنشاء مركز الخدمات املهنية يف 

ماضية عىل : كتابة السرية الذاتية، والتدريب عىل مقابالت وظيفية، وإنشاء عالقات مع الرشكات العاملة يف 

العراق وإقليم كردستان. ويُقيم هذا املركز معرض الوظائف سنويا، وقد أقام معرضا باإلشرتاك مع برنامج 

FORAS USAID يف عام ٢٠1٢، حرضته عرشات الرشكات الرائدة. 

حفل التخرج -  ٢٠14



ضم   الحرم   الجامعي   القديم   معهد   النهرين   ،   إىل   جانب   معهد    بالد   مابني   النهرين   القدمية،   ومركز    الدراسات  

 اإلقليمية،    ومركز   دراسات   األمن   و  السلم     الذي   تأسس   عام ٢٠1٠. وبعد   انتقالها      إىل   الحرم   الجامعي   الجديد  

 يف   منطقة   رابرين،    عقدت   الجامعة   األمريكية   مؤمترها   الدويل   األول   بعنوان  »الحرية   والدميقراطية،    والحقائق     

بحوثا  الدوليني  الخرباء واملسؤولني  املشاركون من   الجديدة   يف   الرشق   األوسط   وشامل   أفريقيا « حيث قدم 

قيمة، من ضمنهم الربوفيسور الري دياموند من جامعة ستانفورد، والسيد كريستوفر هيل - سفري الواليات 

األعامل،  رجال  وكبار  التدريس،  هيئة  وأعضاء  الطالب،  بحضور  ذلك  وكان  العراق،  لدى  السابق  املتحدة 

ونشطاء املجتمع املدين، واملسؤولني الحكوميني .

الحث   عىل   البحث   العلمي  : 
تشجع الجامعة البحوث التي ميكن أن ترثي واضعي السياسات يف إقليم كردستان، والعراق، 

واملنطقة، والواليات املتحدة، والعامل عموما.

ملتقي السليامنية - ٢٠15



 و مع   بداية   عام   ٢٠13   أطلقت   الجامعة  

 مركزا   جديدا   لالبحاث   بإسم   معهد   الدراسات  

املعاهد  إرث  عىل     IRIS اإلقليمية   والدولية 

املعهد   وقد    أصبح   هذا  السابقة،  واملراكز 

و الرثوة   رائدا   يف   مجال   البحوث   والحوار  ،  

النفطية  ، والّجغرافيا  السياسية   اإلقليمية  ،  

واألمن  ،  واالقتصاد،    واالجتامع.

 

منتدى   IRIS املعهد  عقد   ،٢٠13 مارس  يف 

السليامنية السنوي األول الذي جمع العلامء، 

من  القرار،  وصانعي  واملامرسني،  والخرباء، 

ملناقشة  والعامل،  املنطقة  أنحاء  مختلف 

الرشق  يف  املتغرية  السياسية  »الجغرافيا 

األوسط«، ويشكل هذا املنتدى منذ بداياته 

املنطقة،  يف  األحداث  أبرز  أحد  اآلن  وإىل 

األسئلة  أكرث  تناول  خالله  من  يتم  حيث 

صعوبة يف حوار مفتوح.

 

خمسة  اآلن  حتى   IRIS املعهد  عقد  قد 

الحايل(،  املنتدى  فيها  )مبا  ناجحة  منتديات 

وصحفيني،  مسؤولني،  وحضور  مبشاركة 

وخرباء، محليني ودوليني.

 IRIS اضافة اىل ما سبق ذكره، يعمل املعهد

عىل ثالثة محاور أخرى رئيسية وهي : العمل 

حامية املايض - مؤمتر بالرشاكة مع جامعة أكسفورد وبدعم من بعثة 

االتحاد األورويب يف العراق

مناظرة عقدها معهد الدراسات اإلقليمية والدولية يف الجامعة



امليداين واإلعالمي، وبرنامج الزمالة، و ورشات عمل وُمناظرات، يؤدي كل منها إىل إنتاج بحوث ومناقشات 

حول الصعوبات الرئيسية التي تعاين منها البالد واملنطقة عموما. 

ومن خالل برنامجه الخاص بالزمالة، يدعم املعهد IRIS البحث العلمي املتقدم يف املنطقة، حيث يشجع 

الباحثني الدوليني واملُحللني واملامرسني عىل إجراء بحوث ميدانية، ونرش نتائجها، إضافة إىل محاوالته الجادة 

لتكوين الرشاكة بني الجامعات واملعاهد العاملية، والرشكات املحلية واملنظامت غري الحكومية، بغية صياغة 

سياسة سليمة يف العراق واملنطقة.  وقد أعد املعهد يف عام ٢٠15، سلسلة من تقارير منتظمة حول قضايا 

العراق امللحة.

السليامنية منذ عام ٢٠14، مراكز جديدة تعنى بدراسات  الجامعة األمريكية يف  أنشأْت  وفوق ذلك كله، 

التنوع االجتامعي، وعلم اآلثار، والرتاث الثقايف، والتنمية، واملوارد الطبيعية، واملعلوماتية، وتحليل البيانات.

رشاكة الجامعة مع منظمة UNHCR استعدادا لليوم العاملي 



العراق،  يف  األمريكية  الجامعة  تتميز 

ربحية،  غري  مؤسسة  بأَنها  السليامنية 

حيث  العام،  الصالح  لتحقيق  تسعى 

التي تصب  تشارك باستمرار يف األنشطة 

الجامعي،  مجتمعها  تحسني  مصلحة  يف 

ففي صيف عام ٢٠1٢ استضافت مخيمني 

املنظمة  املدنية  الشبابية  املخيامت  من 

فيهام  شارك  العراق،  مؤسسة  قبل  من 

جميع  من  طالب   1٠٠ من  أكرث  مجانا 

الجامعة  يف  مكثوا  وهم  البالد،  أنحاء 

بناء  عىل  التدريب  بغية  أسبوع،  ملدة 

التطوعي  والعمل  القيادة  يف  املهارات 

واملهام املدنية، كام استضافت الجامعة يف 

أبريل ٢٠1٢ مؤمتر الوظائف الكردستاين، 

مع  التواصل  فرص  إيجاد  يف  تسبب  مام 

واألجنبية  املحلية  الرشكات  مختلف 

العاملة يف إقليم كردستان، ملائتي شخص 

الجامعة  وخريجي  طالب  من  تقريبا، 

واملهنيني.

التفاعل مع املجتمع :
تشارك الجامعة بشكل فعال يف مبادرات عدة من أجل تحسني أحوال املجتمع

املشاركني يف املعرض املهني السنوي للجامعة

فريق كرة السلة النسوي



السلة  كرة  مخيم  الجامعة  أقامت  نفسه  العام  ويف 

ملدة أسبوع، مجاناً، للفتيات الاليت ترتاوح أعامرهن 

األبطال(،  )عيادة  شعار  تحت  سنة،   18 و   14 بني 

بغية إيجاد فرص املشاركة يف ألعاب القوى، وتوفري 

الفرص القيادية، للعنرص النسوي الشاب يف العراق. 

شارك  السلة،  لكرة  نسوي  فريق  الجامعة  يف  هناك 

 ،)IOM( يف عام ٢٠1٦ مع املنظمة الدولية للهجرة

يف تنظيم جولة رياضية يف مخيامت الالجئني بشامل 

والتامسك  الجنسني،  بني  الوعي  لتعزيز  كردستان، 

نفسه،  العام  ويف  الشباب.  ومتكني  االجتامعي، 

األمريكية  الجامعة  طالب  من  مجموعة  تطوعت 

يف  للمشاركة   UNHCR منظمة  مع  السليامنية  يف 

يف   »refugees got talent« ل  عرض  أول  تنظيم 

مخيم عربت لالجئني قرب مدينة السليامنية.

منذ عام ٢٠1٢، يقدم )الربنامج التحضريي األكادميي( 

ورش عمل وبرامج تدريبية سنوية ملعلمي املدارس 

الربنامج  هذا  حصل  وقد  َمجانا،  املحلية  الثانوية 

عىل   ٢٠1٦ عام  يف  األكادميي(  التحضريي  )الربنامج 

مام  األمريكية،  الخارجية  وزارة  من   Access شارة 

مجانية  تعليمية  دروس  بتقديم  للجامعة  يسمح 

العامني  خالل  املحلية  الثانوية  املدارس  لطالب 

املقبلني.

»Orange the world« حملة لرفع الوعي بالعنف ضد املرأة - ٢٠15

الطالب ينظفون بحرية دوكان

احتفال عودة الخريجني



توفر الجامعة عن طريق معهد التطوير املهني كوادر مهنية وخريجني 

متمرسني، باإلضافة إىل دورات وبرامج، تشمل تعليم اللغة اإلنجليزية، 

واإلدارة، والتدريب عىل األعامل التجارية، وقد دخل معهد التطوير 

الكردستاين  املكفوفني  اتحاد  مع  رشاكة  يف  للجامعة  التابع  املهني 

اللغة  املكفوفني  الطالب  تعليم  بغية  وذلك   ،٢٠13 عام  ديسمرب  يف 

االنجليزية مجانا.

 

تسعى الجامعة األمريكية يف العراق، السليامنية ليس لخدمة املجتمع 

كام  عموما،  واملنطقة  كردستان  إقليم  لخدمة  إمنا  فحسب،  املحيل 

املتاحة، ملساعدتهم عىل  الفرص  الشباب من جميع  لتمكني  تسعى 

النمو الشخيص، والفكري،  واملهني، وذلك من خالل إقامة مؤمترات 

ودورات تدريبية.

حملة املاجستري يف اإلدارة وإدارة األعامل - ٢٠15
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