
 

 

 

 

 

 

 

 يعرب محمد حميد محمود أللهيبي. د : االسم  

 عربية: القومية  

 بعقوبة الجديدة –بعقوبة  –ديالى : العنوان الدائم  

 متزوج: الحالة الزوجية  

 1191 -1-1: تاريخ الوالدة  

 مسلم: الديانة  

 ذكر: الجنس  

 07804511455   - 07701754131: رقم النقال   

 البريد االليكتروني : Yaa2005rb@yahoo.com 

 اللغات : 

  اللغة العربية 

 اللغة االنكليزية  

 جغرافيا طبيعية: االختصاص العام  

 جغرافيةتقنيات حديثة استشعار عن بعد ونظم معلومات  :االختصاص الدقيق  

 التحصيل األكاديمي:  

 1001 –قسم الجغرافيا  –كلية التربية  –جامعة ديالى  -بكالوريوس جغرافيا.  

  1002 –قسم الجغرافيا  –كلية التربية  –جامعة ديالى  -ماجستير جغرافيا طبيعية.  

  دبلوم تقنيات حديثة استشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية(GIS )–  كلية  –جامعة عين شمس

  .1009 –جمهورية مصر  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية   -اآلداب 

  1002 –قسم الجغرافيا  –كلية التربية ابن رشد  -جامعة بغداد  –دكتوراه.  

 عنوان رسالة الماجستير : 

 (جيومورفولوجية الكثبان الرملية في منطقة العيثة في قضاء المقدادية)  

 عنوان أطروحة الدكتوراه:  

 (نمذجة المكانية للعمليات الجيومورفولوجية لحوض نهر نارين في العراق باستخدام تقنيات ال

  (االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

 مدرس: اللقب العلمي  

  1001 – 1002جامعة ديالى  –كلية التربية  -تدريسي في قسم الجغرافيا . 

 1002 رئيس قسم التعليم المستمر في جامعة ديالى.  

  1001مدير مركز التطوير والتعليم المستمر في رئاسة جامعة  ديالى .  

  1010جامعة ديالى  –كلية التربية األساسية  -تدريسي في قسم الجغرافيا.  

  1001- 1002ممثل جامعة ديالى في ديوان محافظة ديالى.  
 ولحد اآلن 0202 مشرف على مشاريع التصاميم األساسية لمحافظة ديالى . 

 ولحد اآلن   1012مدير مركز االبحاث المكانية.  

 العضوية في الهيئات العلمية واألكاديمية واالجتماعية:  

  عضو في الجمعية الجغرافية العراقية 

 رئيس الجمعية الجغرافية العراقية فرع  ديالى.  

 عضو في اتحاد الجغرافين العرب.  

 أنظمة المعلومات الجغرافيةاحد مؤسسين الشبكة العربية لالستشعار عن بعد و.  

 عضو في الجمعية الجغرافية المصرية.  

 عضو في نقابة المعلمين.  
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  1001مقرر مجلس ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في جامعة ديالى.  

 عضو في منتدى نظم المعلومات الجغرافية العربي.  

 حضور المؤتمرات والندوات  

  1001سنة  –جامعة تكريت  –مؤتمر الجغرافيا وتحديات العصر.  

  1001سنة  –بغداد  –مؤتمر اتحاد الجغرافين العرب.  

  1002سنة  -القاهر –جامعة عين شمس  –مؤتمر الجغرافيا بين الحاضر والماضي.  

  1009سنة  –القاهرة  –جامعة االسكندرية  –مؤتمر التعايش مع البيئة.  

 جامعة ذي قار سنة  –الجغرافية واالستشعار عن بعد  المؤتمر العلمي الجغرافي األول لنظم المعلومات

1001.  

  1001سنة  –جامعة الكوفة  –المؤتمر العلمي الثاني للعلوم اإلنسانية  . 

  وزارة التعليم العالي والبحث  –الموتمر األول لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي للجامعات العراقية

  .1001سنة  -بغداد  –العلمي 

 1010تونس  – 1010علمي الخامس جيوتونس المؤتمر ال.  

  1001 –جامعة ديالى  –الندوة العلمية في اليوم العالمي للمياه.  

  ( اآلليات والمتطلبات)الندوة العلمية وورشة عمل االعتماد األكاديمي للجامعات والكليات واألقسام- 

  .1001سنة  -بغداد  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 البحوث العلمية قيد النشر:  

  رصد حركة الرمال في منطقة العيثة في محافظة ديالى باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم

  .المعلومات الجغرافية

  استخدام التقنيات الحديثة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة التغيرات الحاصلة

  .1002 -1122في بحيرة حمرين ما بين 

  استخدام التقنيات الحديثة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تحديد اإلخطار

  .الجيومورفولوجية لحوض نهر نارين

  استخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تتبع تغيرات الغطاء األرضي في

 .قضاء الفلوجة
 

 الخبرات في مجال الحاسوب:  
Microsoft office (word – Excel –Power point- Access).  

Graphics (Photoshop – CorelDraw).  

ArcGIS Desktop 10.2  

ERDAS IMAGINE 9.3 

Internet Searching Ability.  

Educational Software.  

  

 


