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 : معلومات شخصية 
 هشام توفيق جميل خورشيد االسم الرباعي:

 جغرافية بشرية  التخصص العام 

 جغرافية اقتصادية التخصص الدقيق

 

 التحصيل الدراسي التعليم/: 

 العلمية  الشهادة الجامعة/ المعهد /المدرسة

الدولة المانحة 

 للشهادة

 االختصاص

 التخرج تاريخ الدقيق

 1997 - العراق/ديالى األدبيالسادس  النظامية المختلطة ثانوية 

 2001 جغرافية العراق/ديالى البكالوريوس كلية التربية /جامعة ديالى

 2010 جغرافية صناعية العراق/ديالى ماجستير ال جامعة ديالى/األصمعيكلية التربية 

 2016 جغرافية اقتصادية العراق/ ديالى الدكتوراه دالىجامعة  /اإلنسانيةكلية التربية للعلوم 
 

  التاريخ الوظيفي: 
 

 مكان العملاسم 

المدينة / 

 المنصب الوظيفي المحافظة

 مجال عمل 

 من تاريخ المؤسسة

الى 

 تاريخ

 2005 2001 التعليم العالي مدير شعبة التسجيل بعقوبة/ديالى جامعة ديالى/كلية التربية 

 2007 2006 التعليم العالي مدير وحدة المعلوماتية بعقوبة/ديالى األصمعيكلية التربية /جامعة ديالى

 2008 2007 التعليم العالي مدير شعبة االنترنيت بعقوبة/ديالى األصمعيجامعة ديالى/كلية التربية 

 2010 2008 التعليم العالي طالب ماجستير بعقوبة/ديالى األصمعيجامعة ديالى/كلية التربية 

 2011 2010 التعليم العالي اإلعالم شعبة مدير بعقوبة/ديالى األصمعيجامعة ديالى/كلية التربية 

 بعقوبة/ديالى األصمعيجامعة ديالى/كلية التربية 

مسؤول الموقع 

 االلكتروني

 التعليم العالي

2010 2012 

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم 

 بعقوبة/ديالى اإلنسانية

قسم  تدريسي في

 الجغرافية

 التعليم العالي

2011 2012 

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم 

 مدير شعبة االعالم بعقوبة/ديالى اإلنسانية

 التعليم اعالي

2011 2012 

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم 

 طالب دكتوراهتدريسي/ بعقوبة/ديالى اإلنسانية

 التعليم العالي

2013 2016 

التربية للعلوم  جامعة ديالى/كلية

 بعقوبة/ديالى اإلنسانية

تدريسي في قسم 

 الجغرافية

 التعليم العالي

2016 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العملية اخلربات واملشاركات:- 

 -العلمية :والندوات   املشاركة يف املؤمترات -اوال
تحت شعار )نكافح  جامعة بغداد -لكلية التربية ابن رشد لمكافحة التصحر العلمي األول  المؤتمر الدولي -أ

 . 2009 لعامالتصحر نبني العراق ( 

جامعة بابل تحت شعار ) نحو بيئة  - األساسيةالسنوي الرابع لكلية التربية  المؤتمر العلميالمشاركة في  -ب

 م.2011تشرين االول  26علمية محفزة لالرتقاء بالبحث العلمي( 

-2011 للمدة من عامربية للعلوم اإلنسانية في جامعة ديالى المشاركة في المؤتمرات العلمية لكلية الت -ت

 .م2015

فكري  اععإشجامعة الكوفة تحت شعار )كلية اآلداب مركز  -المؤتمر العلمي الدولي لكلية اآلداب المشاركة في  -ث

 في  وإنساني

 م.25/2013-24لمدة لخدمة المجتمع (  -ج

 -اإلنسانيةفي كلية التربية للعلوم ( water day) العالمي للمياهالخاصة باليوم العلمية في الندوات المشاركة  -ح

 .م2016 -2008 للمدة من عام جامعة ديالى 

 .م2003عام منذ  (  GIS)الـ  نظم المعلومات الجغرافيةالعمل على برامج  -خ

 م.2003منذ عام  لمواقع االلكترونيةا  تصميموالحاسوب  برمجياتالعمل على  -د

 -االطاريح اجلامعية والبحوث العلمية :الرسائل و  -ثانيا
لحد من التصحر في كوسيلة ل –والشمس( وسبل تطويرها &الطاقة الكهرومتجددة من )الرياحبحث  بعنوان )  -أ

  2009(             في عام  العراق

مة بعنوان ) النفايات المنزلية الصلبة في مدينة بعقوبة وإمكانية المعالجة بالصناعة رسالة ماجستير  الموسو -ب

 2010التدويرية (              في عام 

دور القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة في المدن دارسة بين النظرية والتطبيق مع قراءة (بحث بعنوان  -ت

 2011( في عام  لتجارب تطبيقية  عربية

( في عام  النفايات العضوية الصلبة في مدينة بعقوبة وأفاق االستثمار بالصناعات التدويريةبحث بعنوان ) -ث

2012  

   2015( في عام  شحة المياه في قضاء خانقين وطرق معالجتهابحث بعنوان ) -ج

الواقع واآلفاق  -أطروحة دكتوراه  الموسومة بعنوان )التحليل المكاني لمقومات االستثمار في محافظة ديالى  -ح

 .2016المستقبلية(               في عام 

التحليل المكاني لبنية المشاريع االستثمارية المرخصة والفرص المستقبلية المتاحة في محافظة بحث بعنوان ) -خ

 2016( في عام 2015-2009من عام     ديالى للمدة       

 

 -:ةيالتدريبالدورات  -ثالثا
 

 (  GIS)الـ  متقدمة في مجال نظم المعلومات الجغرافيةدورات تأهيلية و فيمشاركة  ال -

  ( Microsoft Office) الحاسوب برمجيات  دورات فيمشاركة ال -

 في عام  . SPSSاإلحصائيبرنامج ال دورات في مشاركة ال -

 . التدريسوأساليب  طرائق بالخاصة  ة ردو فيمشاركة ال -

 Website لمواقع االلكترونيةتصميم ا والحاسوب  برمجيات ةدورفي مشاركة ال -

 Internet & Computing Coreالمشاركة في دورة الحصول على الشهادة الدولية للحاسوب واالنترنت ) -

Certification). 
 

 

   -:العلميةاخلربات شهادات  -رابعا

 .2003 /6/9جامعة ديالى في  -كلية التربية الصادرة منالحصول على شهادة كفاءة الحاسوب  -

 GIS and Remoteوالتحسس النائي   دورة نظم المعلومات الجغرافيةالحصول على شهادة اجتياز  -

Sensing 25/1/2003وزارة التربية في  -للحاسبات  المشكاةمعهد  من الصادرة. 
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وزارة التخطيط  الصادرة من GISالحصول على شهادة اجتياز الدورة المتقدمة لنظم المعلومات الجغرافية  -

 .7/8/2004والتعاون االنمائي في 

جامعة ديالى  -مركز التطوير والتعليم المستمر الصادرة من الحصول على شهادة اجتياز دورة  طرائق التدريس  -

 .11/1/2011في

 .22/5/2011جامعة ديالى في  -مركز الحاسبة واالنترنتالصادرة من الحصول على شهادة كفاءة الحاسوب  -

الصادرة  (Internet & Computing Core Certificationالشهادة الدولية للحاسوب واالنترنت )الحصول على  -

 .23/7/2012جامعة ديالى في  -مركز الحاسبة واالنترنت  من
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