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Ali Aziz Mohammad

Education
2003
Technical diploma
Diploma in computer systems from the technical institute of Karbala/
IRAQ.

2006
Web programmer and computer network certificate.
Web programmer  in PHP and MySQL. Two courses of MCSE and CISCO 
from specialist institutes in Bangalore / INDIA.

2010
Bachelor’s degree
Bachelor’s degree in religious tourism with ‘Good’ estimation from 
 AhlAl-bait university / IRAQ.

2013
Master’s degree
Master's degree in Tourism management at the Division of strategic 
planning with ‘Very Good’ degree from Semnan University / IRAN.

2015
Certificate of participation
Contribution certification in the course ‘Methods of teaching’  held in the 
Karbala university / IRAQ.
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ProfileContact
Marketing trainer, Mas-
ter’s degree in manage-
ment, Graphic designer in 
the dvertising field since 
2002, Holds numerous 
academic degrees and 
training courses in man-
agements and computer 
science. 

+964 770 777 1999
azizkarbala@gmail.com
Iraq-Karbala-alhussain Q.

General Skills
Arabic - Persian - English

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Microsoft Office Programs

Sketching

Academic searching

Employment
2002-2003
Graphic designer
Freelancers in the artistic design field of print works (banners, maga-
zines, logos, etc.).

2004-2010
Graphic designer and web developer
Developing and programming websites besides graphic designer in the 
Media department in the holly shrine of Imam Hussein also Supervised 
many festivals and events in various occasions.

2013-2017
Researcher and graphic designer
Academic researcher in artistic production in Karbala satellite channel 
and a graphic designer in Al-Nahj international film festival.

2015-2017
Electronic marketing lecturer
lecturer in Al-Furat Al-Awsat technical university \Karbala technical 
institute in tourism marketing and computer applications.

Personal information
Birth date : 25/2/1980

 Social status: Married
Height: 180 cm
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التعليم
2003

شهادة دبلوم تقني
دبلــوم أنظمــة حاســبات مــن هيئــة التعليــم التقنــي / المعهــد الفنــي 

كربــاء / العــراق.

2006
شهادة برمجة مواقع أنترنيت وشبكات الحاسبات

 MySQL وقواعــد البيانــات PHP شــهادة برمجــة مواقــع األنترنيــت بلغــة
ــة  ــي مدين ــة ف ــة تخصصي ــد أكاديمي ــن معاه ــي MCSE و CISCO م ودورت

ــد. ــور / الهن بانغل

2010
شهادة بكالوريوس

بكالوريــوس ســياحة مــن جامعــة أهــل البيــت بتقديــر جيــد عالــي فــي 
مدينــة كربــاء / العــراق.

2013
شهادة ماجستير

ماجســتير إدارة ســياحية فــرع التخطيــط االســتراتيجي بتقديــر جيــد جــدا مــن 
جامعــة ســمنان / إيــران.

2015
شهادة مشاركة

شهادة مشاركة بدورة طرائق التدريس المقامة في جامعة كرباء.

علي عزيز محمد
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وسائل اإلتصالالملف الشخصي
ــويق.  ــدرب تس ــدرس وم م
شــهادة  علــى  حاصــل 
اإلدارة،  فــي  الماجســتير 
فــي  طباعــي  ومصمــم 
المنتجــات  ترويــج  مجــال 
منــذ العــام 2002. حاصــل 
علــى مجموعة كبيــرة من 
األكاديميــة  الشــهادات 
فــي  التدريبيــة  والــدورات 
وعلــوم  اإلدارة  علــم 

الحاســبات. 

+964 770 777 1999
azizkarbala@gmail.com

العراق-كرباء-حي الحسين

مهارات عامة

العربية-الفارسية-اإلنجليزية

أدوبي فوتوشوب

أدوبي اليستريتور

أدوبي اندزاين

مجموعة برامج أوفيس

تخطيط اللوحات الفنية

البحث العلمي األكاديمي

2002-2003
مصمم طباعي 

أعمــال حــرة فــي مجــال تصميــم الفنــي للمطبوعــات المختلفة مثــل البنرات 
والمجــات والشــعارات وغيرها.

2004-2010
مصمم طباعي ومطور مواقع األنترنيت

الفنــي  التصميــم  الــى  باإلضافــة  األنترنيــت  مواقــع  وبرمجــة  تطويــر 
علــى  واإلشــراف  االعــام  قســم   / الحســينية  العتبــة  فــي  للمطبوعــات 

مختلفــة. بمناســبات  والفعاليــات  المهرجانــات  مــن  مجموعــة 

2013-2017
باحث ومصمم طباعي

الفنــي لقنــاة كربــاء الفضائيــة  باحــث أكاديمــي فــي عمليــات اإلنتــاج 
الدولــي. الســينمائي  النهــج  مهرجــان  فــي  جرافيكــس  ومصمــم 

2015-2017
محاضر تسويق الكتروني

ــادة  ــاء لم ــي كرب ــد التقن ــط / المعه ــرات األوس ــة الف ــي جامع ــر ف محاض
التســويق الســياحي وتطبيقــات الحاســوب.

الوظائف السابقة

 البيانات الشخصية
المواليد : 2/25/ 1980

الحالة اإلجتماعية : متزوج
الطول : 180 سم
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