
 

 التعريف بوحدة األبحاث المكانية
 

      

وهي بمثابة قسم  المكانية، وحدة بحثية متداخلة التخصصات العلمية األبحاثوحدة        

ي ــــ( ف6868مر الجامعي ذي العدد)بموجب االوحدة ال،استحدثت علمي

كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ دائرة البحث  استناداً الى71/76/6001

 .( 78/6/6001في  2866م )ب ت /ـــم التنسيق والعالقات المرقــقس والتطوير/
 

 -:اهداف وحدة االبحاث المكانية 

مسقتويات التعقاوم مقو دوائقر الدولقة فقي المحاف قة فقي  تعمل الوحدة على تحقيقق اقصقى -1

مجال البحث والتقصي العلمقي والتقدريب علقى اسقتخدام التقنيقات ذات العالققة بعمقل الوحقدة 

 وبما يخدم مجتمو محاف ة ديالى .  

ايجاد قاعدة معلومات مكانية عقم المحاف قة ت قم المرئيقات الي قائية الخقرائط والوثقائق  -6

 ما يتعلق باالقليم الو ييي للجامعة.والبيانات وكل 

اقامققة النطققاطات العلميققة مققم مققوتمرات ونققدوات ودورات وحلقققات علميققة بمو ققوعات  -3

 مكانية .

اصقققدار النطقققرات والكتيبقققات واالوراق العلميقققة ومجلقققة تخصصقققية فقققي مجقققال التنميقققة  -2  

 المكانية .

ت ذات الصلة بعمل الوحدة مد جسور التعاوم مو مختلف الجهات والمن مات والموسسا -5

 ، داخل العراق وخارجه.

 

 الموجبة الستحداث الوحدة األسباب -

بتطور العلوم وتكاملها مو بع ها البعض فقد تداخلت مم خالل مو وعات بحث  

، اللغويات، اإلنسانيات) Subjectالمو وع  إمامطتركة ، وقد جمعها مو بع ها البعض 

، علوم الي اء، وغيرها(، او المكام حيث تتداخل التخصصات العلمية عند األرضعلوم 

 .تباينه أسبابدراسة المكام وتحليل 

هو مادتها بغض الن ر عم زاوية الن ر  وأصبحوقد برزت تقنيات عصرية تعنى بالمكام، 

وقد اطتركت هذه العلوم في دراسة المكام مو وعا وتكامال كما  ،ومو وع الدراسة

في تقنيات دراسته وتحليل معطياته وخصائصه، وطورت تقنيات تحليله بناء على  اطتركت

 ذلك.



، استحدثت استنادا وحدة بحثية تخصصها العلوم التي تدرس المكام المكانية األبحاثوحدة 

الى الحاجة الملحة لموسسة علمية تعنى بتداخل العلوم عند دراسة المكام، واطتراكها في 

 .عتمد من ورا تكامليا عند دراستهتقنيات تحليلية، وت

 -استحداثها هو: أسبابومم 

العلمية،  أقسامناالقرم العطريم ومازالت طبه مجهولة في مع م  أداةالتقنية الرقمية هي  -7

 األبحاثواعتمادها في البحث العلمي محدود الحاجة الى التعريف بها واستخدامها في 

 .والدراسات والمطاريو الريادية

االستطعار ( RSعلم المعلومات الجغرافية و) (GIS) بتقنيات الـ مالمعنييو قوى تجمي -6

لتعمل معا كيريق عمل متعدد التخصصات، وبهذا يتحقق االنتقال مم وصف الواقو  عم بعد

وهذه نقلة نوعية  ،وتقيمها سيناريوهاتالمستقبل ورسم  تواحتماال إمكاناتهالى تحليل 

 للجامعة والبلد.

بالتحليل المكاني الستخدام هذه التقنيات مم خالل العمل  مالمعنييوخبرة  إمكاناتتطوير  -3

المكانية متداخلة  األبحاثفوحدة ، المطترك واللقاءات المستمرة في نطاطات علمية متنوعة

التخصصات العلمية، تنحى الى الن رة الطمولية لل واهر المكانية وتبادل الخبرة العلمية 

 امل معها، ومو تقنيات تحليلها ومعالجتها.والمهنية في التع

الركيزة التي تستند عليها الموسسات الرسمية في  أصبحتقواعد المعلومات المكانية  -2

 دول الجوار في تعامالتها ومازالت جامعاتنا بعيدة عنها حتى في البحث العلمي.

الجامعة وصانعي  قاعدة معلومات عم محاف ة ديالى وتحديثها خدمة الباحثيم في إيجاد -5

 القرارات فيها.

 واألقسامركيزة علمية متخصصة بالمكام للتعاوم العلمي مو المراكز والوحدات  إيجاد -8

المنا رة في العراق والدول العربية والعالم في مجال ن م المعلومات الجغرافية والتحسس 

كام، والن رة ، والن رة الطمولية للم Spatial Analysisالنائي والتحليل المكاني 

 الن امية لمطكالته.

 االلكترونية للكلية والجامعة، ونواة للحكومة االلكترونية اإلدارةتهيئة مستلزمات  -1

government .في بعقوبة ومحاف ة ديالى 

 

 الوحدة )في المرحلة الراهنة( أهداف -

تميل  فإنهااستحداث تيرعات تخصصية دقيقة لها،  إلىفي الوقت الذي تتجه مختلف العلوم 

التجمو حول مو وعات تمثل اهتماما مطتركا مو غيرها، ولهذا  إلىفي الوقت نيسه 

دراسات بيئية )علوم بيئية(، دراسات  وكليات علمية بتسميات جديدة مثل أقساماتطكلت 

وقد تبو ذلك إعادة الن ر في الهيكلية  ،، دراسات ديموغرافية، علوم مكانيةاإلسكام



 إدارةمم الجامعات لتجمو التخصصات المتقاربة مو بع ها البعض تحت التن يمية للعديد 

نتيجة تكاملها المعرفي وتوحيدا لمنهجها البحثي و تسهيال لخدماتها   Facultyموحدة

طييا واسعا مم التخصصات  Spatial Sciencesت م علوم المكام  ،والبحثية اإلدارية

ة المختلية، والعلوم السياسية، والبيئة والتنمية العلمية ، مثل الجيولوجيا والتيرعات الهندسي

ونتيجة تالقي اهتمامات هذه التخصصات في المكام فقد تطورت ، والجغرافية والتخطيط

 لها في جمو المعلومات وخزنها في قواعد بيانات مكانية وتطوير أساساتقنيات تعتمد المكام 

واستحداث  أدواتالى تعاوم لتطوير  فاالهتمام المطترك بالمو وع قد أدى، تقنيات تحليلها

ما يحتاجه الباحث ويسهل عمله، وبالمحصلة النهائية تقارب وجهات الن ر و توحيد االتجاه 

 البحثي ومنهجه.

 Spatialنتيجة ذلك  هر ما يعرف بالتقنيات المكانية ، التي ت م التحليل المكاني

Analysis  المكاني  اإلحصاءالذي يعتمد في ما يعتمدهSpatial Statistics واإلحصاء 

 Spatialوالمن ور المكاني  Geospatial Statisticsالمكاني  الجغرافي

Approach   وكذلك تكونت ن م قواعد بيانات مكانية، رافقتها برمجيات تعتمد المكام

 لها مثل ن م المعلومات الجغرافية والجيوماتيكا واالستطعار عم بعد وغيرها. أساسا

فكرة استحداث وحدة بحثية تعنى بالمكام في العراق الوحدة البحثية توازي  مم هنا جاءت

قسم علمي، ونعمل جاهديم لتحويلها الى مركز بحثي يوازي كلية علمية وله حق استحداث 

لذا فام الوحدة تهدف الى تجميو جهود مم تعنيهم تقنيات العصر المكانية  ،دراسات عليا

ر حقليم علمييم ال ين جام اال بتكامل المعرفة والخبرة للتعاوم مو بعض الستيعاب وتطوي

في مجاالت الهندسة بكافة تخصصاتها، المساحة، الييزياء، الخرائط، الجغرافية، البيئة، 

 :األتيوتعمل المجموعة العلمية المنتقاة هذه مطتركة لتحقيق  ،االقتصاد

 .تطوير الخبرة الذاتية في مجال تقنيات المعلومات المكانية .7

 .نطر المعرفة المكانية بيم طلبة الجامعة والمعنييم بها في دوائر الدولة وموسساتها .6

 .الو ييي للجامعة اإلقليمتوفير قاعدة معلومات مكانية عم  .3

الو ييي في مجال التخطيط ودراسة  اإلقليمفي  ألصحاب القرارتقديم يد العوم  .2

 ذلك. أمكمالمطكالت البيئية واالقتصادية والطبيعية، وحيثما 

 
       

 
 


