
 وحدة األبحاث المكانية نشاطات
 

 . 8002منذ تأسيسها في عام  النشاطات العلميةالمكانية العديد من  األبحاثأقامت وحدة   
 

  1- المؤتمرات التي تمت المشاركة بها من قبل باحثي الوحدة //  —

 التفاصيل تاريخها نوع المشاركة ت

1 
8012/ 4/ 18-2 مؤتمر  

لسببكان مدينببة بهببرر ومؤشببراتط التخطيطيببة/ التركيببا العمببرل والنببوعي 
مقبول في مؤتمر جيو تونس )بالبنية التحتية للبيانات الجغرافية نؤسس 

 لتنمية مستديمة(.

8 
8012/ 4/ 18-2 مؤتمر  

التركيببا الببديمو يرافببي لسببكان ناحيببة بهببرر  مقبببول فببي مببؤتمر جيببو 
 مستديمة(.تونس )بالبنية التحتية للبيانات الجغرافية نؤسس لتنمية 

2 
8018/  2/10 -20/9 مؤتمر  

موضع محافظة ديبال  وموقعهبا فبي خريطبة الحرمبان للعبراؤ//  مبؤتمر 
 منظمة التنمية.

 مؤتمر 4
2-18 /4 /8012  

دراسببة وتحليببل ميببار ايبببار فببي مركببر قضبباس المقداديببة باسببتخدام نظببم 
المعلومببات الجغرافيببة مقبببول فببي مببؤتمر جيببو تببونس )بالبنيببة التحتيببة 

 للبيانات الجغرافية نؤسس لتنمية مستديمة(.



—  
—  
—  
—  
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 مؤتمر 5
20/9 - 2/10  /8018  

بيئببة السببكن فببي مركببر ناحيببة بهببرر منظببور تخطيطببي // مببؤتمر النمببو 
مشبتر  مبابين جامعبة  -الحضرل المتسارع وفبر  التنميبة المسبتدامة 

 ديتر مونت األلمانية وجامعة ديال  ودهو  والموصل.

 مؤتمر 6
18-14 /10 /8018  

تحليببل تببباين مصببادر ميببار الشببرا فببي العببراؤ باسببتخدام بيانببات نظببم 
را االسرة كمؤشبر اجتمباعي بحبث مشبار  GIS المعلومات الجغرافية 

 في مؤتمر المنظمة االور عربية.

 مؤتمر 7
2-18 /4 /8012  

تحليببببل مسببببارات السببببيارات لمدينببببة بعقوبببببة باسببببتخدام تقنيببببات نظببببم 
مقبببول فببي مببؤتمر جيببو تببونس )بالبنيببة   (GISالمعلومببات الجغرافيببة )

 .التحتية للبيانات الجغرافية نؤسس لتنمية مستديمة

 مؤتمر 2

20/9 - 2/10  /8018  

سجالت المجلس البلبدل نبواة قاعبدة بيانبات مكانيبة ن مدينبة بهبرر حالبة 
 -دراسية // مؤتمر النمو الحضرل المتسارع وفر  التنمية المستدامة 

ديتبببر مونبببت األلمانيبببة وجامعبببة ديبببال  ودهبببو  مشبببتر  مبببابين جامعبببة 
 والموصل.



 الحلقات النقاشية / -8 �

 
 
 

 
 4- الدراسات // —

—  

 تفاصيل النشاط تاريخ النشاط نوع النشاط ت

قامبببة الوحبببدة بدراسبببة للواقبببع االقتصبببادل واالجتمببباعي والسبببكني  8012 دراسة 1
ديببال  باالعتمبباد علبب  اسببتمارة اسببتبيان لناحيببة بهببرر فببي محافظببة 

 واصدرت كتيا بذل .

�  

 تفاصيل النشاط تاريخ النشاط نوع النشاط ت

الموسبببم الثقببببافي لوحببببدة  1
األبحبببباث المكانيببببة للعببببام 

 .8018/8012الدراسي 
 

 8/ 87كببل يببوم اربعبباس مببن 
 8012 86/2ال  

 .االفكار وتشحذ الهمممعرفة تجارا االخرين تلهمنا 

قيببباس تقببببدم المجتمببببع خطبببوة جوهريببببة لتحقيببببؤ التنميببببة  2/5/8012 .حلقة نقاشية 8
 المستدامة.



 4- الندوات //
—  

 تفاصيل النشاط تاريخ النشاط نوع النشاط ت

نببدوة علميببة بعنببوان ) نظببم المعلومببات ودورهببا فببي التصببميم  2/18/8014 ندوة 1
 .االساسي للمدن (

—  
—  
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