
 الزم آل غدير الساعدي : محمد مطلك بدراالسم

 29/10/1979التولد : 

 التحصيل الدراسي : 

 1999 –جامعة بغداد  -تخصص تربية رياضية –تربية رياضية  بكالوريوس

لإلصابات  الميكانيكي التأهيل العالجيالتخصص  – ماجستير تربية بدنية و علوم الرياضة -

 .2003 –جامعة ديالى  -الرياضية / كرة سلة 

/  البايوميكانيك الرياضي و علم الحركة التخصص  –راه تربية بدنية و علوم الرياضة دكتو -

 .2019 المستنصريةالجامعة  –كرة السلة 

 

 اللقب العلمي : 

 .رسمد

 22/4/2008بتأريخ 

 الخبرات العامة :

  العب كرة سلة سابق لمجموعة من الفرق المدرسية لتربية محافظة ديالى ألعوام

لألعوام الساحة و الميدان  ألعابو فعالية القفز العالي في  1990و  1989و  1988

للعام العراق في بطولة التربيات  المركز الثاني و الحاصل على  1991و   1990

1991. 

 1993و  1992الى الرياضي العب كرة سلة لنادي دي. 

 2000و1999عب كرة سلة لعدد من الفرق العسكرية العراقية العوام ال 

  1999مدرب كرة سلة درجة أولى منذ عام. 

  و  2002و  2001مدرب كرة سلة للناشئين في نادي ديالى الرياضي لألعوام

2003. 

 و الحاصل المرتبة الثانية على الجامعات معة ديالى بكرة السلة مدرب منتخب جا

 .2005و المركز األول للعام  2004للعام  العراقية

  المركز و الحاصل على  2011مدرب منتخب الجامعة المستنصرية بكرة السلة للعام

 الثاني في بطولة الجامعات العراقية لنفس العام.

 . )حكم كرة سلة مصنف )درجة اولى 

  و  1996و  1995تطوعية مع الهالل األحمر العراقي في األعوام  أعمالمشارك في

1997. 

 2005و 1997و 1996ع لدى منظمة اليونسكو للعام مشرف رياضي متطو. 



 الرياضي في الدورات  االنتقاءكرة السلة و نون و قا لمادة المهارات األساسية محاضر

و 2003التطويرية لمدرسي التربية الرياضية في مديرية تربية ديالى لألعوام 

2004. 

 في الدورات الرياضي  االنتقاءو و قانون كرة السلة لمادة المهارات األساسية  محاضر

الثانية /بغداد لألعوام التطويرية لمدرسي التربية الرياضية مديرية تربية الرصافة 

  2017و 2014و  2013و 2012و  2011و2010و 2009و 2008و  2007

. 

 

  حاصل على شهادة مزاولة مهنة التأهيل البدني الرياضي من هيئة المعاهد الفنية

 .1998باب المعظم  بغداد المعهد التقني الطبي / -العراقية 

 كمحاضر في جامعة  2001عام في مجال التدريس في الجامعات العراقية منذ  عمل

 .2004ديالى و لغاية 

 دولي القانون الو  األساسيةمهارات الفي مجال التدريس لمادة كرة السلة ) عمل

الفرق( و لمختلف المراحل الدراسية  إدارةتحكيم و خطط اللعب بكرة السلة و /

و لغاية اآلن في كلية التربية  2006في جامعة ديالى و  2006-2004لألعوام 

 الرياضية  الجامعة المستنصرية.البدنية و علوم 

 الرياضية / الجامعة البدنية و علوم في كلية التربية  شغل منصب مقرر فرع

 .2017و الى   2010المستنصرية منذ عام 

 في مجموعة من اللجان العلمية و األدارية و التطويرية في المؤسسات التعليمية  عمل

 .2005و2004لالعوام  التابعة للتعليم العالي العراقية

 2009في لجنة تطوير مناهج التربية الرياضية بوزارة التربية العراقية للعام  عمل. 

 اعمال منظمات المجتمع  ناشط مدني في مجال التربية و التعليم و الحقوق المدنية و

 الى اآلن. 2008المدني منذ 

  كتاب شكر و تقدير من مختلف الجهات الحكومية و المنظمات  37حاصل على

 الدولية.

 العلمية: االنجازات

 المحكمة.و العالمية بحوث منشورة في مجموعة من المجالت العلمية العراقية  6لدي  -

 التخصص.ترجمة و اعداد كتابين في مجال  -

  

 


