
 

   

 سعد غدير خضير الركابي

 العراق _ ذي قار 

07805796341 

   البيانات الشخصية

 اللــغـــات       

 العربية 

 االنكليزية 

 

     والخبرات  المهارات

      

 الملف الشخصي     

, اعمل حالياً  تربية رياضية جامعة البصرة حاصل على شهادة البكالوريوس  سعد غدير 

في وزارة التعليم    315وعقد حسب قرار   والرياضية النشاطات الطالبية مسؤول شعبة 

   .  العالي والبحث العلمي في كلية التمريض / جامعة ذي قار

 

 

 التعليم

 بكالوريوس تربية رياضية جامعة البصرة     

 العب في االندية 

   مثلت نادي الناصرية لفئات الناشئين والشباب ❖

 .  مثلت منتخب تربية ذي قار ❖

 . مثلت اندية المؤسسات مثل نادي المصافي والمنتوجات النفطية ❖

 . مثلت منتخب المحافظة  ❖

 ر في دوري الدرجة االولى .  مثلت نادي ذي قا ❖

 . مثلت نادي النهرين في محافظة واسط في الدوري التأهيلي ❖

 . مثلت منتخب جامعة البصرة ❖

 

 ذي قار   1982ولد في 

 عربية 
 متزوج 

 عربية 

 برامج االوفيس   ❖

 العمل اإلداري  ❖

 لتواصل  مهارة ا ❖

 التنظيم والعمل الجماعي  ❖

عملت بها  أماكن  

 عملت كمدرب لشباب نادي البطحاء . ➢
 عملت مع نادي الناصرية لفئة الناشئين . ➢
 نادي البطحاء . الدرجة الثانية في  ألنديةعملت مساعد مدرب  ➢
 عملت مدرب مع نادي البلدية الناصرية لمدة ثالث مواسم متتالية . ➢
 عملت مدرب على منتخب لجنة المؤسسات الحكومية في المحافظة .  ➢
 الرياضي .  القلعةمدرب نادي  ➢

  دورات تدريبية

 . األوليةالدورة التدريبية التي يقيمها االتحاد العراقي المركزي في بغداد وحصلت على الشهادة  
 . ت على الشهادة األولية  دورة الطب الرياضي لإلصابات الرياضية في محافظة البصرة وحصل 
التي اقامة االتحاد العراقي المركزي بتعاون مع   Cحاصل على شهادة التدريبية اآلسيوية فئة  

 . االتحاد الفرعي في المحافظة 
 . دورة االدارة والتنظيم في مجال الرياضي  

 المناصب اإلدارية 

 لرياضة . عضو المجلس الرياضي التابع لوزارة الشباب وا 
 في المحافظة .  الشعبيةرئيس لجنة المسابقات في رابطة الفرق  
 رئيس لجنة المسابقات والعقود في مؤسسة الحكيم للشباب ورياضية .  
 مدير مركز الغدير الرياضي األهلي لإلصابات والرشاقة .  
 ذي قار . حاليا مدير شعبة النشاطات الطالبية والرياضة في كلية التمريض جامعة  


