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 (V.C) انظُزج انذاذُح                                                             

 دمحم رافع البد دمحم الزاويد.   :  مــاالس            
 

 

 يعهىياخ عايح اوال :

 :ىاٌــُـعـان.1 

  اإلعالو/ لظى  اِدابكهُح ..ـ  االَثارانعًم : جايعح  

  :عاللاخ عايح...انرخصص             

 :يذرص.... انذرجح انعهًُح.  

 :ٌانعُىاٌ انثزَذ ............................................................................................   

 07810316633/     َمال                  

 ٍَانثزَذ االكرزو :alrawimohameed@gmail.com  
 يعهىياخ شخصُح  :.2

 عزالٍظُح : ـانجُ                       حذَصحاالَثار /  ىالدج :ــيكاٌ ان   

 ...............عزالٍ........جىاس طفز:                      1975/  12/  28خ انىالدج :  ــذارَ   

                                    3   عذد األطفال :                             يرشوض انحانح االجرًاعُح :  

 نًؤهالخ انعهًُح :اشاَُا : 

 ذارَخ انحصىل عهُها ذونحــان عحــانجاي ذرجحــان

 1999 انعزاق تغذاد انثكانىرَىص

 2006 انعزاق تغذاد انًاجظرُز 

 2016 انعزاق تغذاد ِانذكرىرا
 

 اٌ رطانح انًاجظرُزعُى:   
 طي في العزاقالعالقبث العبمت ودورهب في دعم النشبط النف

 

   ِعُىاٌ أطزوحح انذكرىرا :  
 

 توظيف االتصبل االلكتزوني في العالقبث العبمت 

 

 

 

 ح : انخثزاخ انىظُفُشانصا : 

 يكاٌ انعًم انىظُفح
 انفرزج انشيُُح

 انًهاو انزئُظُح
 إنً يٍ

  2008 2007 االجرًاعلظى  ذذرَظٍ 

  نحذ االٌ 2008 االعالولظى  ذذرَظٍ

  2012 2011  االعالولظى  ظىيمزر ل
            
               

  

 
 

شعار 

 انجايعح 
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 راتعا : انخثزاخ انرعهًُُح واالهرًاياخ انثحصُح :

 انذراطاخ االونُح)انثكانىرَىص(: فٍ . ذذرَض انًىاد1

 انرخصص انفصم/انظُح اطى انًادج

 اعالو 2009 - 2008 حاطىب + ذصىَز صحفٍ وذهفشَىٍَ

 اعالو 2010 - 2009   يُح + عاللاخ عايح ادارج اعال

 اعالو 2011 -2010   اعالٌ + صحافح انكرزوَُح 

 اعالو 2012-2011 ذصىَز + عاللاخ عايح

 اعالو نحذ االٌ-2012 + الرصادَاخ االعالو + ذمُُاخ اعاليُحدونٍ اعالو 

 :. ذذرَض انًىاد فٍ  انذراطاخ انعهُا 2

 انرخصص             انفصم اطى انًادج

          

           

   

   :وانذكرىراِ االشزاف عهً رطائم انًاجظرُز. 3

        

 .ذمُُى انثحىز: 4

   

 . االهرًاياخ انثحصُح : 5
 االذصال االنكرزوٍَ 

 

 : خايظا : انًؤذًزاخ انًرخصصح وانُذواخ انعهًُح
ذارَخ  يكاٌ انًؤذًز عُىاٌ انًؤذًز

 انًؤذًز

 ًشاركحطثُعح ان

     

    

    

    

    

 : طادطا : انثحىز انًُشىرج

 انظُح انحانح انًجهح عُىاٌ انثحس

 2016  انثاحس االعاليٍ ذىظُف االذصال االنكرزوٍَ فٍ انعاللاخ انعايح 
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 شايُا : انكرة انًُشىرج  :
 ذارَخ انُشز جهح انُشز عُىاٌ انكراب

           

   

   

 

 :ذاطعا : عضىَح انهجاٌ 
 عهً يظرىي انمظى عهً يظرىي انكهُح عهً يظرىي انجايعح

نجُح ذذلُك انًاطرز شُد ) طجم 

 2013-2012انذرجاخ ( نهعاو 

 نجُح ذىشُك انذرجاخ 

 2013-2012نهعاو 

 انهجُح االيرحاَُح 

 ونحذ االٌ -2008

-2010نجُح االيرحاَاخ انًزكشَح  

2011 

 نجُح اخرثار انطهثح 

 2012نهعاو انذراطٍ 

 نجُح ضًاٌ انجىدج   

2017-2018 

     

     

    

    

      

   

 

 :  عاشزا : انذوراخ انرذرَثُح انرٍ َفذها

 ذارَخ اَعمادها يكاٌ انذورج اطى انذورج

   

   

  
 

 : شارن فُها انرٍ حادٌ عشز: انذوراخ

 ذارَخ اَعمادها رجيكاٌ انذو اطى انذورج
 2010 جايعح االَثار طزائك انرذرَض

 2012 جايعح االَثار   انثىاتح االنكرزوَُح 

 2016 جايعح االَثار انعزتُح انهغح

   

   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2018/  1/  3      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2012 العراق نبارجامعة اال شكر وتقدير 

 2016 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير 

 2017 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير 

 2017 العراق جامعة االنبار شهادة تقديرية

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 ةقراءات عام
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 ممتازة       تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 كتابة الشعر اتـــــــــــوايــاله


