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 املبحث الثاني

 اوأهدافه التأسيس مسوغات املكانية األحباث حدةو
 أواًل:تأسيس الوحدة

وهي  العلمّيةات ختصاصوحدة األبحاث المكانية، وحدة بحثية متداخلة ال     
( 1626ي ذي العدد)ـــر الجامعـــــبمثابة قسم علمي،استحدثت الوحدة بموجب األم

التعليم العالي والبحث ا إلى كتاب وزارة . استنادً م(2007كانون األول  17)فــــي
( 4612ت/ العلمي/دائرة البحث والتطوير/قســم التنسيق والعالقات المرقـــم )ب

 :كليتين ىـإل كلّيةال شطر وعند .التربّية كلّية كلّيةضمن هي (م16/1/2007)في
 امـــــــــع يـــــــف للعلوم الصرفة التربّية كلّيةب الوحدة ألحقت ،إنسانية وأخرى علمية

 رــــمــــــــاأل بموجب اإلنسانّية ومـــــــــللعل التربّية كلّيةب تابعيتها اعيدتو  ،م(2119)
 .(1)م(91/7/2011في) (11231) ددـــذي الع الجامعي

ا: األسباب املوجبة إلستحداث الوحدة
ً
 (6)ثاني

 عـــــــن طريقاخلت ض فقد تدــــبتطور العلوم وتكاملها مع بعضها البع       
 وعــــالموض اــإم البعض ع بعضهاـــــمعها موقد ج موضوعات بحث مشتركة،

أو المكان  ا(،ـــــــوغيره اء،ــــوم الفضــــوم األرض،علـــــويات،علــاللغ انيات،ــــنساإل)
عند دراسة المكان وتحليل أسباب تباينه.  العلمّيةات ختصاصل الــــــحيث تتداخ

                                                           

بحاث المكانية، دليل تعريفي وحدة األ، اإلنسانّيةللعلوم  التربّية كلّية (: ينظر : جامعة ديالى،1)
، المطبعة المركزية  (م2016)لىإ م(2001)بحاث المكانية من الفتتاح عامبنشاطات وحدة األ

 .9،ص(م2016) لجامعة ديالى،
 .9ص ،المصدر نفسه(.6)
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ن ــــــــوقد برزت تقنيات عصرية تعنى بالمكان، وأصبح هو مادتها بغض النظر ع
ي دراسة المكان ـــــــوية النظر وموضوع الدراسة، وقد اشتركت هذه العلوم فاز 

 كما اشتركت في تقنيات دراسته وتحليل معطياته وخصائصه، ا وتكاماًل موضوعً 
 ورت تقنيات تحليله بناء على ذلك.وط

ها العلوم التي تدرس المكان، ـــــاختصاصبحاث المكانية وحدة بحثية وحدة األ
بتداخل العلوم عند ا إلى الحاجة الملحة لمؤسسة علمية تعنى استحدثت استنادً 
 تكاملًيا عند دراسته. اي تقنيات تحليلية، وتعتمد منظورً واشتراكها فدراسة المكان،

 -أسباب استحداثها: ومن

ي معظم ــــــ.التقنية الرقمية هي أداة القرن العشرين ومازالت شبه مجهولة ف1
لى التعريف بها ي البحث العلمي محدود الحاجة إـــ، واعتمادها فالعلمّيةأقسامنا 

 بحاث والدراسات والمشاريع الريادية.واستخدامها في األ

( RS(علم المعلومات الجغرافية و)GIS.تجميع قوى المعنيين بتقنيات الـ )2
ات، وبهذا يتحقق ختصاصا كفريق عمل متعدد الالستشعار عن بعد لتعمل معً 
م ـــــــــى تحليل إمكاناته واحتمالت المستقبل ورســــالنتقال من وصف الواقع إل

 سيناريوهات وتقيمها، وهذه نقلة نوعية للجامعة والبلد.

المعنيين بالتحليل المكاني لستخدام هذه التقنيات من .تطوير إمكانات وخبرة 9
ي نطاقات علمية متنوعة، فوحدة ـــــخالل العمل المشترك واللقاءات المستمرة ف

، تنحى إلى النظرة الشمولية العلمّيةات ختصاصبحاث المكانية متداخلة الاأل
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والمهنية في التعامل معها، ومع تقنيات  العلمّيةللظواهر المكانية وتبادل الخبرة 
 تحليلها ومعالجتها.

ي تستند عليها المؤسسات ـــــ.قواعد المعلومات المكانية أصبحت الركيزة الت4
ي ـــي تعامالتها ومازالت جامعاتنا بعيدة عنها حتى فــــالرسمية في دول الجوار ف

 البحث العلمي.

ي ـــــوتحديثها خدمة للباحثين ف ىـــــلَديا.إيجاد قاعدة معلومات عن محافظة 1
 الجامعة وصانعي القرارات فيها.

ي مع المراكز والوحدات ـــالعلم وناة بالمكان للتعصخت.إيجاد ركيزة علمية م6
ي مجالت المعلومات ـــــقسام المناظرة في العراق والدول العربية والعالم فواأل

، والنظرة  Analysis Spatialالجغرافية والتحسس النائي والتحليل المكاني 
 الشمولية للمكان، والنظرة النظامية لمشكالته.

ة ــــــونواة للحكوم والجامعة، كلّيةة للــــــكترونيدارة اإلات اإلـــــــ.تهيئة مستلزم7
 .َديالىفي بعقوبة ومحافظة  government  لكترونيةاإل

 ثا
ً
  (7)ا: أهداف الوحدةلث

ي ـــــــون مع دوائر الدولة فاى مستويات التعــــــقصأ.تعمل الوحدة على تحقيق 1
ى استخدام التقنيات ـــــالمحافظة في مجال البحث والتقصي العلمي والتدريب عل

 . َديالىذات العالقة بعمل الوحدة وبما يخدم مجتمع محافظة 

                                                           

 (.ينظر: الموقع اللكتروني لرئاسة جامعة ديالى على الرابط :7)
  http://www.uodiyala.edu.iq 
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، الخرائط: .ايجاد قاعدة معلومات مكانية عن المحافظة تضم المرئيات الوقائية2
 وكل ما يتعلق بالقليم الوظيفي للجامعة. ،والوثائق والبيانات

ية ـــــوحلقات علم، ودورات، وندوات، ن مؤتمراتـــــم العلمّية.اقامة النشاطات 9
 .بموضوعات مكانية

ي مجال ــــية فاختصاصومجلة  ،العلمّيةواألوراق ، والكتيبات، .اصدار النشرات4
 التنمية المكانية .

سات ذات الصلة ــــون مع مختلف الجهات والمنظمات والمؤسا.مد جسور التع1
 بعمل الوحدة، داخل العراق وخارجه.

ا: 
ً
 (2)أهداف الوحدة يف املرحلة الراهنةرابع

ية اختصاصى استحداث تفرعات ــــــفي الوقت الذي تتجه مختلف العلوم إل      
ى التجمع حول موضوعات تمثل ــــــــي الوقت نفسه إلــــــدقيقة لها، فإنها تميل ف

ا مع غيرها، ولهذا تشكلت أقساما وكليات علمية بتسميات جديدة ا مشتركً اهتمامً 
، علوم (دراسات ديموغرافيةن)لسكااسات بيئية)علوم بيئية(، دراسات مثل درا

التنظيمية للعديد من الجامعات  كلّيةية، وقد تبع ذلك إعادة النظر في الهيمكان
 Facultyات المتقاربة مع بعضها البعض تحت إدارة موحدة ختصاصلتجمع ال

 لخدماتها اإلدارية ا لمنهجها البحثي وتسهياًل نتيجة تكاملها المعرفي وتوحيدً 
ن ــــــــــم اعً ــــا واسطيفً  Sciences Spatial انـــــوم المكـــــتضم عل ة،ـــــوالبحثي

، مثل الجيولوجيا والتفرعات الهندسية المختلفة، والعلوم  العلمّيةات ختصاصال
                                                           

بحاث المكانية، دليل تعريفي وحدة األ، اإلنسانّيةللعلوم  التربّية كلّية (: ينظر : جامعة ديالى،2)
 .6-1ص ،..بحاث المكانيةبنشاطات وحدة األ
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والتخطيط، ونتيجة تالقي اهتمامات هذه  ،والجغرافية ،والتنمية ،السياسية، والبيئة
لها في جمع ا ات في المكان فقد تطورت تقنيات تعتمد المكام أساسً ختصاصال

 المعلومات وخزنها في قواعد بيانات مكانية وتطوير تقنيات تحليلها، فالهتمام
ون لتطوير أدوات واستحداث ما يحتاجه االمشترك بالموضوع قد أدى إلى تع

الباحث ويسهل عمله، وبالمحصلة النهائية تقارب وجهات النظر وتوحيد التجاه 
 البحثي ومنهجه.

، التي تضم التحليل المكاني ظهر ما يعرف بالتقنيات المكانية نتيجة ذلك      
Analysis Spatial حصاء المكاني إلالذي يعتمد في ما يعتمده اStatistics 
Spatial  حصاء الجغرافي المكاني واإلStatistics Geospatial  والمنظور
وكذلك تكونت نظم قواعد بيانات مكانية،  Spatial Approachالمكاني 

ة ــــــات الجغرافيـــــم المعلومــــا لها مثل نظاسً ــــان أســـــفقتها برمجيات تعتمد المكرا
 ستشعار عن بعد وغيرها.الوالجيوماتيكا و 

ي العراق ــــــدة بحثية تعنى بالمكان فـــــمن هنا جاءت فكرة استحداث وح      
لتحويلها إلى مركز بحثي يوازي  ر  ل جاـــــالعمالوحدة البحثية توازي قسم علمي، 

ات عليا، لذا فان الوحدة تهدف إلى تجميع ـــعلمية وله حق استحداث دراس كلّية
ون مع بعض لستيعاب وتطوير انيهم تقنيات العصر المكانية للتعجهود من تع

ي مجالت الهندسة ــــــحقلين علميين ل ينضجان ال بتكامل المعرفة والخبرة ف
احة، الفيزياء، الخرائط، الجغرافية، البيئة، القتصاد، ـــــاتها، المسصاختصابكافة 

 المنتقاة هذه مشتركة لتحقيق اآلتي: العلمّيةوتعمل المجموعة 

 .تطوير الخبرة الذاتية في مجال تقنيات المعلومات المكانية.1
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ة ــــدوائر الدولي ــــة الجامعة والمعنيين بها فـــة بين طلبــــ.نشر المعرفة المكاني2
 ومؤسساتها.

 .توفير قاعدة معلومات مكانية عن القليم الوظيفي للجامعة. 9

ط ــــي مجال التخطيـــــي القليم الوظيفي فــــ.تقديم يد العون ألصحاب القرار ف4
 ودراسة المشكالت البيئية والقتصادية والطبيعية، وحيثما أمكن ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



522 
 

لثاملبحث الثا  

 ومالكها الوظيفي األحباث املكانية وحدةأعضاء جملس إدارة 
ةوالسرية 

ّ
(م5102-5102)ملديرة الوحدة العلمي  

  (1)(م5102-5102 )الوحدة مالكاإلدارة و : أعضاء جملسأوالً  

 ت السم المنصب
 1 محمد جاسم نصيف .د.م.أ مجلس اإلدارة كلّيةعميد ال رئيس

 2 هادي سلمان هارأز.د.م.أ عضًوا – المكانية األبحاث وحدة مدير
 9 الرضا دعب نعمة عدنان.د.أ اعضوً –  الصرفة للعلوم التربّية كلّية

 4 كاظم جوادهيم براإ د.أ اعضوً –  والقتصاد دارةاإل كلّية
 1 حمدأشهاب  وسن د.م.أ اعضوً  – اإلنسانّية للعلوم التربّية كلّية
 6 حميد مرشد رقية د.م.أ اعضوً –  اإلنسانّية للعلوم التربّية كلّية

 7 عباس محمد جاسم د.م.أ اعضوً –  َديالى جامعة رئاسة
 1 جعفر صادق محمد مبرمج عضواً  – َديالى بيئة مديرية
 9 سالم حمدأ محمد مبرمج اعضوً  – َديالى حصاءإ مديرية

 10  حايف مهدي مالك  باحث
 11 سبع عريبي عالء باحث

  

 

                                                           

 تعريفي دليل المكانية، األبحاث وحدة ،اإلنسانّية للعلوم التربّية كلّية ديالى، جامعة:  ينظر(:1)
 .1ص ، ..المكانية األبحاث وحدة بنشاطات
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ً
 (51) (م7102 -7112)الوحدة للمدة منا: مدراء ثاني

 إلى -من مدةال الدقيق ختصاصال السم

 م2153-2112 جغرافية اجتماعية أ.د.مضر خليل العمر
 م2151-2153 جيموفولوجي م.د.يعرب محمد حميد

 م2156-2151 مناخ جغرافية هادي سلمان أزهار.د.أ.م
  -2156  أحمد شهاب وسن.د.م.أ

 ما زالت مستمرة
ا
ً
ة: السرية الذاتية وثالث

ّ
 ملديرة الوحدة العلمي

 املساعد الدكتورة األستاذ              

 العبيدي حسني أمحد شهاب وسن           

 
 wasan.alubaydi@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 سريتها االجتماعية أواًل:

ي ـــــــفالبتدائية  ةـــــــأكملت الدراس م(5173ام)ــــــولدت في محافظة بغداد ع     
ثانوية العدنانية ي ـــــة المتوسطة فــــــثم الدراس م(،5121عام) تل الزعتر مدرسة

                                                           

 (.ينظر: الموقع اللكتروني لرئاسة جامعة ديالى على الرابط : 51)
 http://www.uodiyala.edu.iq 
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م(، 5113عام) عداد المعلماتإمعهد م(، ثم نالت شهادة 5122عام) للبنات
ة الجغرافي قسم –التربّية كلّية/َديالىجامعة من  شهادة البكالوريوسحصلت على 

م ـــــــقس التربّية كلّية /َديالىجامعة ي ــــــأكملت دراسة الماجستير ف م(،2111عام)
ة املعالقوى ال)تير:ـــــــلماجسل تهاالـــــعنوان رسان ــــــــك م(،2114ام)ــــــعة الجغرافي

 جامعة من الدكتوراهنالت شهادة  م(،5117–5177َديالىالزراعية في محافظة 
 أطروحةعنوان  م(،2111ام)ــــــــع ةم الجغرافيـــــــقس )ابن رشد(التربّية كلّية/ بغداد

مجاري ،  اء،ــــــم: ى التحتية ـــــات البنــــتحليل التباين المكاني لخدم)الدكتوراه: 
ات ــــــــــــم المعلومــــــالء باستخدام تقنية نظــــــلمدينة كرب يـــــرضأكهرباء، هاتف 

الدقيق:  اصـــــــــختصال، بشرية ةجغرافي العام: ختصاصال (،GISالجغرافية 
 .GISجغرافية مدن ونظم معلومات جغرافية 

ا: 
ً
ةألقابها ثاني

ّ
 ومدة خدمتها الوظيفية  العلمي

ام ــــ( عستاذ مساعد)ألقبم(، نالت 2111ام)ــــع (مدرسحصلت على لقب)     
والبحث  يــــــــالتعليم العال وزارة يــــــفالوظيفية دة خدمتها ــــــمم(، بلغت 2153)

 م العاليــــــالتعليوزارة سنوات خارج  (7ة )ــــــخدمن ـــــفضاًل ع سنة (52ي)ـــالعلم
 والبحث العلمي.

ا: 
ً
 الوظائف التي شغلتها:ثالث

 -ة منمدال مكان العمل       الوظيفة ت
 إلى

 –2111  اإلنسانّيةللعلوم  التربّية كلّية /َديالىجامعة        تدريسية       5
 م2117
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  التربّية كلّية /َديالىجامعة          باحثة       2
 بحاث المكانيةوحدة األ/اإلنسانّيةللعلوم          

2117- 
 م2151

 التربّية كلّية /َديالىجامعة         تدريسية 3
 /قسم الجغرافيااإلنسانّيةللعلوم         

2151- 
 م2156

 مدير وحدة 4
         بحاث األ

 المكانية

  التربّية كلّية /َديالىجامعة       
 اإلنسانّيةللعلوم        

 – م2156
ما زالت 
 مستمرة

ا:        
ً
 املقررات الدراسية التي درستهارابع

 السنة الدراسية المادة القسم    كلّيةال         الجامعة ت
5         

 َديالى
للعلوم   التربّية

 اإلنسانّية
        

 ةالجغرافي
فريقيا أ

 واستراليا
 م2117 –2116

للعلوم           التربّية َديالى 2
 اإلنسانّية

       
 ةالجغرافي

نصوص 
 نكليزيإ

 م2117-2112

للعلوم   التربّية َديالى 3
 اإلنسانّية

        
 ةالجغرافي

جغرافية 
 صناعية

 م2154 –2153

للعلوم   التربّية َديالى 4
 اإلنسانّية

       
 ةالجغرافي

 -2151 حصاءإ
 م2156

 –GIS 2151 الجيولوجي العلوم َديالى 1
 م2156
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للعلوم   التربّية َديالى 6
 اإلنسانّية

 ةالجغرافي
 دراسات
 عليا

 م2156 –2151 حصاءإ

للعلوم   التربّية َديالى 7
 اإلنسانّية

 مGIS 2156- 2157 ةالجغرافي

ا: 
ً
 اجلامعيةشراف على الرسائل اإلخامس

 عنوان الرسالة القسم كلّيةال الجامعة ت
 

السنة 
 الدراسية

 للعلوم التربّية َديالى 5
 اإلنسانّية

مرض التهاب الكبد  ةالجغرافي
 في الفايروسي
 َديالى محافظة

2156 – 
 م2157

ا: 
ً
ةاملؤمترات والندوات سادس

ّ
 هافي تكرتشاوالورش التي  العلمي

 نوع مكان النعقاد العنوان ت
 المشاركة

 السنة

الخصائص الجتماعية  5
 والقتصادية لمدينة كربالء

 م2112 بحث َديالىجامعة 

مني على حركة ثر األقياس األ 2
بين مدينتي بعقوبة  الركاب

مقارنة باستخدام  دية دراسةاوالمقد
 نموذج الجاذبية

 م2111 بحث َديالىجامعة 
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 أبحاث الطفولةمركز  ةأمؤتمر العنف ضد المر  3
 االمومة

 م2151 حضور

العراق  ألجل طمؤتمر التطلي 4
 الثاني

جامعة صالح 
 الدين

 م2155 حضور

1 
 

نظم المعلومات  يمؤتمر مستخدم
 الجغرافية

 م2155 حضور لبنان

6 Measuring urban decay in 

Baqubah city: (AL- Sarray 

neighborhood as example), 

was done in conference 

(Planning Conference in Iraq 

– Challenges for Urban 

Development in Iraqi) 

 م2155 بحث جامعة دهوك

تقرير متطلبات التنمية المكانية  7
 َديالىلخدمة الصحة في محافظة 

 م2151-2121

جامعة ذي قار 
 العراق –

 م2152 بحث

دور نظم المعلومات الجغرافية في  2
خرائط الرتفاع المتساوي انتاج 

 )قضاء خانقين(

جامعة ذي قار 
 العراق –

 م2152 بحث

 –استخدام التحليل الحصائي  1
لدراسة  Spatial statisticالمكاني 

نمط توزيع الخدمات التعليمية العامة 
لمدينة بعقوبة باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافية

 – َديالىجامعة 
 العراق

 م2152 بحث
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المجلس البلدي نواة  سجالت 51
قواعد بيانات جغرافية مدينة بهرز 

 دراسة حالة

 –جامعة دهوك 
 العراق

 م2152 بحث

تحليل تباين توزيع مصادر مياه  55
الشرب في العراق باستخدام تقنيات 

 gisنظم المعلومات الجغرافية 

 –جيوميديا 
 تركيا

 م2153 بحث

تحليل تباين توزيع مصادر مياه  52
الشرب في العراق باستخدام تقنيات 

 gisنظم المعلومات الجغرافية 

 –جيوتونس 
 تونس

       
 بحث

 م2153

التداعي العمراني لمساكن ومباني  53
محلة السراي في مدينة بعقوبة: 

 دراسة حالة

 /َديالىجامعة 
 التربّية كلّية
 ساسيةاأل

       
 بحث

 م2156

ا:
ً
ةعضوية اهليئات  سابع

ّ
 احمللية والدولية. العلمي

 تاريخ النتساب محلية /دولية         اسم الهيئة ت
 م2156نيسان  دولية         مريكيةاأل عضو الجمعية الجغرافية 5

ا: 
ً
 يدهاجتاللغات التي ثامن

 .العربية. اللغة 5

  .نكليزيةاإل.اللغة 2
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ا: 
ً
 اجملتمعمساهمات يف خدمة تاسع

ف الرابع ــــة للصـــــلكتاب الجغرافي ةرات حول المفردات الجديدــــمحاض .إلقاء5
 .عداديإ
 .عطاء دورات في تقنية نظم المعلومات الجغرافية.إ2

ا:       
ً
 كتب الشكر والتقدير والشهادات التقديريةعاشر

 أ. كتب الشكر والتقدير

 (.3عدد: ) َديالى/جامعة اإلنسانّية للعلوم التربّية كلّية .من السيد عميد5

 (.5عدد: ) َديالى/جامعة العلوم كلّيةمن السيد عميد  .2

 ب. الشهادات التقديرية

 (.5من معهد المشكاة عدد: ).5

 (.5عدد: ) مدرسة القدس.من 2

 (.5عدد: ) شركة اطلس.من 3
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 رابعاملبحث ال

ةالنشاطات 
ّ
 املكانية األحباث وحدةوالثقافية التي أقامتها  العلمي

 (م5112-5102) 

منذ تأسيسها  العلمّيةأقامت وحدة األبحاث المكانية العديد من النشاطات      
 ومنها: م(2117)في عام 

 :املؤمترات أواًل: 

المكان هدف  ةبحاث المكانية . تحت شعار ))تنميدة األـــول لوحعقد المؤتمر األ
 :تيةوتضمن المحاور اآل .م(31/51/2112-21من)(( للمدة االعلوم جميعً 

المعمارية ، ارية ــالحضو  ،رية ــــالبشو  ،شخصية المكان : خصائصه الطبيعية . أ
 التاريخية.و 

حصو  ،: إحصاء تقنيات التحليل المكانية.ب نظم و  ،نائي  تحسسو  ،اء مكاني ـــا 
 تجسيد .و نماذج رياضية  ،برمجة و  ،المعلومات الجغرافية 

 تطبيقات تعتمد تقنيات التحليل لتنمية المكان.ج.

 التخطيط والتنمية المكانية.د.

 المشكالت النفسية والتربوية والمكان. ه.

 المشكالت الصحية والبيئية في المكان. و.

 القتصادية والسياسية في المكان.و  ،المشكالت الجتماعية ز.
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ا:
ً
 :(م5102-5112)الثقافية املواسم ثاني

 سنوية ثقافية ستة مواسم م(2156-2112الوحدة في المدة من) عقدت     
 :تسمية محددة وكاآلتي لكل موسم واختارت

 :األول الثقايف املوسم .0

 /21/3) في المدة األول الثقافي موسمها المكانية األبحاث وحدة باشرت      
( بعض مع نتذاكر) عنوان تحت أسبوعي لقاء بواقع م(24/1/2112 -2112
 :اآلتية الموضوعات ناقشت

 يوسف محمد.دالمحاضر:  .العربي الخليج دول يــــــف الشرب مياه أ. مشكلة
 (.جغرافي)حاجم 

 .التطبيق واستحقاقات ومـــــالمفه يـــــــف ارتقاء: المستدامة البشرية التنمية ب.
 (.اقتصاد) دواي صالح مهدي .دالمحاضر: 

 (.إحصاء) كاظم جواد هيمإبرا.د المحاضر:.  والمتوقع الواقع: بعقوبة مدينة ج.

 الست المحاضر: .بعقوبة مدينة يــــف األرض استعمالت خرائط تحديث د. 
 (.ةجغرافي) د مجيدـــــحمي تنزيه

 (.النفس علم) حمد كريم ليث. د.أ المحاضر: .والمكان اإلنسان ه.

 (.حاسبات) عبد كاظم انتصار الست . المحاضر:بالبالزما الحفر و.

 عبد رــــــعام رةـــــسمي الست . المحاضر:والحاسوب اإلنسان بين الفايروسات ز.
 (.حاسبات)القادر 
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 الخالق عبد المـــــس دـــــالسي المحاضر: .وبـــــــالحاس باستخدام الصور تحسين ح.
 . (حاسبات) نعمان

 هندسة) صالح محمد ندى الست .المحاضر: وتطبيقاته بعد عن الستشعار ط.
 (.مساحة

  :الثاني الثقايف املوسم .5

م( وتضمن 27/4/2111-25/2مًعا(( للمدة من) نلتقي لنرتقي))شعار تحت  
 المحاور اآلتية:

 .عمر خليل مضر.د.أ . المحاضر:ونهاياته بداياته المكاني البحث أ.

 .عمر خليل مضر.د.أ المحاضر: .تقويمها وسبل العلمّية الكتابة ب.

 يوسف محمد.د.أ . المحاضر:والطموح الواقع العربي الخليج في المياه ج.
 .جماح

 .عباس سلمان هللاعبد.د.أ  . المحاضر:حمرين لحوض التاريخة الجغرافية د.

 . عن البداع فتعيقها الجامعة تصيب مراضأ - الفكري والبداع الجغرافية ه.

 عباس. سلمان هللاعبد.د.أ  . المحاضر:المكاني الجغرافي و.المنظور

  :الثالث الثقايف املوسم .3

 م(.6/4/2151 -5/3والذات( للمدة من) الباحث العلمي) شعار تحت
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  :الرابع الثقايف املوسم

 من للمدة(( واعد لمستقبل النطالق رضيةأ العلمي ثقافة البحث))شعار تحت
 : وكاآلتي سمنارات أربع م(.وتضمن6/3-51/4/2152)

 .عمر خليل مضر .د.أ: المحاضر .المعاصر المنظور في العلمي البحث أ.

 .التميمي عبود فاضل. د.أ . المحاضر:العلمي للبحث المميزة السمات ب.

 .جواد هيمابرا.د.أ . المحاضر:وممارستها لها العداد العلمي البحث منهجية ج.

 . العزاوي مهدي سامي .د.أ . المحاضر:مهنة كباحث العلمي الباحث د.

  :اخلامس الثقايف املوسم .2

 للمدة من (الهمم وتشحذ تلهم األفكار الخرين تجارب معرفة)عنوان تحت     
 م(.11/4/2113 -27/2)

 : ولال  االسبوع أ.

 .عمر خليل مضر د.أ . المحاضر:وتبنيه المجتمعات تقدم .قياس5

 .أحمد شهاب وسن د..م . المحاضر:المجتمع وتقدم البيئية النظم .حالة2

 :  الثاني السبوع ب.

 .خليل عمر مضر د.أ . المحاضر:للتقدم كمقياس الجمالي المحلي .الناتج5

 .هادي سلمان أزهار.د . المحاضر:ابداعي منحى التقدم .استيعاب2
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  :الثالث السبوع ج.

 .عمر خليل مضر.د.أ . المحاضر:المجتمع تقدم قياس .هيكل1

  .حميد مرشد رقية. د المحاضر:. الوطنية السعادة اجمالي .قياس2

 
 عمر ائق فاضل أحمد ثم أ.د.مضر خليل من اليمين أ.د.ف

 :  السادس الثقايف املوسم .2

 م(.14/4/2016-7) نـم  دةــــللم (المعرفة ومجتمع الجامعة)عنوان تحت      
 وتضمن الحلقات النقاشية اآلتية:

 .حمود وادي جليل .د.أ . المحاضر:المعرفة مجتمع هيةما أ.
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 . صالح مهدي صالح .د.أ . المحاضر:المجتمع في الجامعة دور ب.

 .عمر خليل مضر.د.أ . المحاضر:المجتمع وخدمة الجامعة ج.

 . كاظم جواد هيمبراإ.د.أ . المحاضر:القرار وصناعة الجامعة د.

ا: 
ً
 :(55)(م7102-7102)أعداد البحوث املنجزة للمدةثالث

 م2151-2154 م2154-2153 اسم التدريسي

 3 3 د.يعرب محمد حميد
 7 2 زهار سلمان هاديأد.

 3 3 د.وسن شهاب أحمد
 3 2 م.م.مالك مهدي حايف
 4 5 م.م.عالء عريبي سبع

ا: 
ً
ن قبل باحثي ــاملؤمترات احمللية والدولية التي متت املشاركة بها مرابع

 (م5103-5112)الوحدة للمدة من 

نوع  ت
 المشاركة

 تاريخال أو أسم المؤتمر أو الملتقى عنوان

 العرب/ للجغرافيين الخامس الملتقى لتقىم 5
 الكويت

 م1-7/4/2111

 م2151-2111 َديالى لجامعة ولاأل العلمي المؤتمر مؤتمر 2

                                                           

 :  الرابط على ديالى جامعة لرئاسة اللكتروني الموقع: ينظر(.55)
 http://www.uodiyala.edu.iq 
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 م1/51/2151-3 في دهوك DAADمؤتمر مؤتمر 3
 م2155 والمومة الطفولة أبحاث مركز مؤتمر مؤتمر 4
 م35/3/2155-31 األساسية التربّية كلّية مؤتمر مؤتمر 1
 – اآلداب كلّيةل الثالث العلمي المؤتمر مؤتمر 6

 البصرة جامعة
 م2155

 م1/51/2155-3 في أربيل DAADمؤتمر مؤتمر 7
 م1/55/2155-3 بيروت في ESRIمؤتمر مؤتمر 2
 لإلحصائيين الثالث الدولي المؤتمر مؤتمر 1

 األردن -العرب، عمان
52-

 م21/52/2155
 م21/2/2152-24 قار ذي جامعة مؤتمر مؤتمر 51
 م26/4/2152-21 اإلنسانّية للعلوم التربّية كلّية مؤتمر مؤتمر 55
-31/1 كهود في DAAD مؤتمر مؤتمر 52

 م3/51/2152
وموقعها في  َديالىموضع محافظة  مؤتمر 53

 خريطة الحرمان للعراق
31/1/-

 م3/51/2152
المجلس البلدي نواة قاعدة بيانات سجالت  مرتمؤ  54

مؤتمر  مكانية مدينة بهرز حالة دراسية
النمو الحضري وفرص التنمية 

بين جامعات ديتر المستدامة مشترك 
ودهوك والموصل  لمانيةمونت األ

 َديالىو 

31/1-
 م3/51/2152
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بيئة السكن في مركز ناحية بهرز  مؤتمر 51
منظر تخطيطي مؤتمر النمو الحضري 

التنمية المستدامة مشترك بين وفرص 
ودهوك لمانية مونت األ جامعات ديتر

 َديالىوالموصل و 

31/1-
3/51/2152 

تحليل تباين مصادر مياه الشرب في  مؤتمر 56
العراق باستخدام بيانات نظم المعلومات 

بحث في مؤتمر   Gisالجغرافية 
 المنظمة األور عربية

52-
 م54/51/2152

الديموغرافي لسكان ناحية بهرز التركيب  مؤتمر 57
 مقبول للنشر

 م2-52/4/2153

دراسة وتحليل مياه اآلبار في مركز  مؤتمر 52
قضاء المقدادية باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافية

 م2-52/4/2153

تحليل مسارات السيارات لمدينة بعقوبة  مؤتمر 51
باستخدام تقنيات المعلومات الجغرافية 

Gis مؤتمر جيو تونس 

 م2-52/4/2153

مدينة  التركيب العمري والنوعي لسكان مؤتمر 21
مقبول في بهرز ومؤشراته التخطيطية/

)بالبنية التحتية مؤتمر جيو تونس 
 للبيانات الجغرافية نؤسس لتنمية مستديمة(

 م2-52/4/2153
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ا:
ً
 الوحدة خارج الثقافية واملواسم الندوات يف املشاركة خامس

 ألقسام هجالمناتطوير )ي ندوة ـــــالدكتور مضر خليل عمر ف األستاذمشاركة  .5
 ة ،ــــــ، جامعة الكوف(ةالجغرافي جـــهوقفة مع منا: ) بالورقة المعنونة ،(ةـــالجغرافي

 م(27-22/51/2151)

م ــــم الثقافي لقســـــي الموســــف الدكتور مضر خليل عمر تاذـــــاألسمشاركة  .2
رن الحادي ــــــي القـــــسمات العلم ف) : عنوان الورقة،  هوكجامعة د – ةالجغرافي
 م(.57/4/2152-56للمدة من ) (،والعشرين

 م البحث والتطويرــــندوة قسي ــــــفالدكتور مضر خليل عمر  األستاذمشاركة  .3
 ،(َديالىمرصد التنمية المستدامة لمحافظة عنوان الورقة:) ،َديالىفي جامعة 

 م(.2/1/2152) بتاريخ

ا:
ً
 احللقات النقاشية:  سادس

 أقامت الوحدة العديد من الحلقات النقاشية منها:

 اتــــــــالمعلوم نظم يــــــف التمثيل الخرائطي) ية األولى بعنوان:ــــــالحلقة النقاش .أ
 .م(27/4/2155ومعالجات( بتاريخ ) مشكالت: الجغرافية

قياس تقدم المجتمع خطوة جوهرية لتحقيق النقاشية الثانية بعنوان: )الحلقة  .ب
 .م(2/1/2153بتاريخ) (التنمية المستدامة
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ا:
ً
 الدراسات: سابع

اجراء دراسة عن الواقع القتصادي والجتماعي والسكاني لناحية بهرز      
صدرت كتيب بذلك في أبالعتماد على استمارة استبيان و  َديالىفي محافظة 

 .م(2153)عام 
ا:   

ً
ةالندوات ثامن

ّ
 ة:يختصاصاال العلمي

 3بتاريخ) (ساسي للمدننظم المعلومات ودورها في التصميم األندوة بعنوان: ) أ.
  .م(2154كانون األول 
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خ ـــــــالحياة( بتاري يــــــــف العمل يــــف العلوم يــــــف بعنوان: )المكان علمية ندوة ب.
  م(2156/ 52/5)
 م(.27/3/2156التنمية(بتاريخ) أساس المعلومة : )دقة وانــــبعن علمية ندوة ج.

ا: 
ً
 :(م7102-7112)قامتها الوحدةالتدريبية التي أ الدوراتتاسع

 :(م7112-5112)دورات العام الدراسيأ.

 اسية بتاريخــــساأل التربّية كلّيةي ــــدورة تعريفية بنظم المعلومات الجغرافية ف.1
 م(.1/2/2112)

 م(.6/4/2112)بتاريخ SPSS  دورة تعريفية وتدريبية في حقيبة .2

 م(.53/4/2112) في هزةجاحصاء باستخدام برامجيات دورة تدريبة في اإل .9

رة لمنتسبي مديرية التخطيط العمراني ي دو ــــوه GIS Arcتعلم برامج .دورة 4
 م(.53/9/2119-2/2/2119) للمدة من

 .(م7101-5112)دورات العام الدراسي ب.

 هاالقا َديالى، في مديرية تربية مادة جغرافية الصف الرابع العام دورة لمدرسي   
 م(.17/12/2009-56)للمدة من األستاذ الدكتور مضر خليل عمر

 (م7107-5100)دورات العام الدراسيج.

 وفًقا لآلتي:GIS Arc  تعلم برامجدورة 

م( 2152 /1/4-29/11/2155)منللمدة  َديالىلمنتسبي مديرية اتصالت .1
 يوم واحد في السبوع.مدة ول
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 م(.16/4/2012 -19/11/2155)منللمدة دورة ألساتذة قسم الجغرافية .2

 م(.7/1/2012 -11/2/2012من)GIS Arc  دورة متقدمة في برامج .9

 (52)(م7102-5107)دورات العام الدراسيد.

 /11/1) في ىــــَديالجامعة /الهندسة كلّيةفي متقدمة للتدريسيين GIS  دورة .1
 م(.2019

 /11/2-1)ـدة مــــــنـــــللمـــــ بعقوبةمعهد التقني/ال يــــــموظفلولية أ GISدورة .2
 م(.2019

 (م7102-5104)دورات العام الدراسيهـ.

 /11/11-1من) دةـــــــة للمـــــــالجغرافيم ــــــــــي قســـــف ات العلياـــــدورة لطلبة الدراس
  م(.2014

ا: 
ً
 :أخرى ومشاركات أنشطةعاشر

 البحث المكاني)بعنوان علمية محاضرة عمر خليل مضر الدكتور األستاذ القاء.أ
القانون والعلوم  كلّية – السياسية العلوم قسم من بدعوة وذلك(المكانية والسياسة
 (.م19/10/2010)بتاريخ َديالى جامعة/السياسية

 التنمية خطة مؤشرات ىـــــــعل رـــعم خليل مضر الدكتور تاذــــاألس إشراف.ب
 (.م2011-2010)للعام َديالى لمحافظة

                                                           

م ،ينظر: 2154-2152قامتها الوحدة في المدة أ(.للمزيد من التفاصيل عن الدورات التي 52)
 http://www.uodiyala.edu.iq:  الرابط على ديالى جامعة لرئاسة لكترونياإل الموقع
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 للسياسات الوطنية اللجنة يـــــف رــــعم خليل مضر ورـــالدكت تاذـــــاألس عضوية.ج
 .وبغداد ربيلوأ وبيروت الصين في نشاطاتها وحضوره السكانية،

 جامعات بين الشراكة لجنة يـــــف عمر خليل مضر الدكتور األستاذ عضوية. د
 .لمانيةاأل الداد منظمة مع دهوكو  الموصلو  َديالى

 جيو لمؤتمر العلمّية اللجنة يـــــف عمر خليل مضر الدكتور األستاذ مشاركة. ه
 (.م27/9/2012-24)من المدة في المنعقد تونس

للمعلومــــــــــات  ةــــالدولي الشبكة ىـــــــعل ةــالمكاني اثـــــاألبح لوحدة موقع ايجاد.و
   www.sru-diyala.com )اإلنترنت(:

 .(م5102-5104)مشاريع الوحدة عاماحلادي عشر: 

حسب بي الجامعة ــــــرف الصحي فـــــنشاء منظومة بيئية لتنقية مياه الصإ     
 معايير اليزوا .

ةخطة الندوات الثاني عشر: 
ّ
 .(م 5102)لعام العلمي

 عنوان الندوة ت

بعادها المكانية في  5 التخطيط الستراتيجي للحوكمة اإللكترونية وا 
 مؤسسات الدولة

التخطيط المكاني ودوره في معالجة التلوث البيئي في أطار التنمية  2
 المستدامة
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ة واحملاضرات ورش العملالثالث عشر: 
ّ
 (م5102 -5101)العلمي

 ن جميع دوائرـــــحضور ممثلين عبطلس مدينة بعقوبة أل حول ــــورشة عم أ.
ة وعرضت نماذج ـــــبعقوب طلسأمشاكل والمعوقات لتنفيذ الالمحافظة لمناقشة 

 م(.55/1/2151بتاريخ)لتجارب دول مجاورة 

 ن تقنيات نظمـــــــنفس الجانب وكيفية الستفادة م القاء محاضرة تناولت ب.
ن المديرية العامة ـــــــالسيد مثنى عبد الستار رسول م هاالمعلومات الجغرافية القا
 م(.24/1/2151)للمسح الجيولوجي بتاريخ

 م(27/4/2155) يــــــــف فيةاي نظم المعلومات الجغر ــــــــالخرائطي ف التمثيل ج.
 تكريت وممثلين عن دوائر المحافظة.و بغداد  تيساتذة من جامعأبحضور 

ن بعد بين الواقع ـــــــتدريس مادتي نظم المعلومات الجغرافية والستشعار ع د.
 التربّيةو  ،الزراعةو  ،قسام وتدريسين من كليات العلومأوبحضور رؤساء  والطموح

 م(.7/52/2151)بتاريخ  اإلنسانّية للعلوم التربّيةساسية و األ

 :الوحدة صداراتإالرابع عشر: 

 م(.وتضمنت اآلتي:2119/ 2112)وراق بحثية في العام الدراسيأصدار : إولً أ

 .هاديسلمان  هارالست أزم(.2111)للعام َديالىواقع التعليم في محافظة .5

 م(.2116 )،أ.د. مضر خليل عمر.  هاتهواتجا تهالبحث المكاني : بدايا .2

 أ.د. مضر خليل عمر. .وسبل تقويمها  العلمّيةالكتابة . 3

 د. محمد يوسف حاجم..  المياه في دول الخليج العربي: الواقع والطموح . 4
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 عبد هلل سلمان عباس.تاريخية لحوض حمرين ، )ترجمة( د.الجغرافية ال. 1

 أ.د. ليث كريم حمد. .اإلنسان والمكان . 6

 .مراض تصيب الجامعة فتعيقها عن اإلبداع الجامعة واإلبداع الفكري : أ. 7
 أ.د. مضر خليل عمر.

 )ترجمة( د. عبد هلل سلمان عباس. .المنظور الجغرافي المكاني . 2

المنعقد في  بحاث المكانيةول لوحدة األوراق المقدمة للمؤتمر العلمي األاأل: اثانيً 
 .م(31/51/2112-21المدة من)

سس أ التمثيل الخرائطي في نظم المعلوم الجغرافية :وقائع الحلقة النقاشية): اثالثً 
 وتطبيقات(.

 قاعدة البيانات المكانية لمركز ناحية بهرز. :ارابعً 
 

 

 

 

 

 


