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السیرة الذاتیة

االسم الرباعي : باسم جبار منصور حسین

1/7/1973:الوالدةتاریخ

الشھادة الحاصل علیھا : ماجستیر

5/1/2014:علیھاالحصولتاریخ

التخصص العام : التربیة الریاضیة                   التخصص الدقیق : التدریب الریاضي

11/10/2020:علیھالحصولتاریخمساعداستاذ:العلمياللقب

شھر2/سنة15:العاليالتعلیمفيالخدمةسنواتعدد

عدد سنوات الخدمة خارج التعلیم العالي : الیوجد

basemsport73@gmail.com:االلكترونيالبرید

الجھة المانحة لشھادة البكالوریوس : جامعة دیالى

10/7/2000:علیھاالحصولتاریخ

الجھة المانحة لشھادة الماجستیر : جامعة دیالى

5/1/2014:علیھاالحصولتاریخ

mailto:basemsport73@gmail.com
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Full name: Basem Jabbar Mansour Hussein

Date of birth: 1/7/1973

Certificate obtained: Master's degree

Date of obtaining it: 5/1/2014

General Specialization: Physical Education                         Subspecialty: Sports Training

Scientific title: Assistant Professor                                       Date of obtaining it: 10/11/2020

Number of years of service in higher education: 15 years / 2 months

Number of years of service outside higher education: none

Email: basemsport73@gmail.com

Awarding body for the bachelor's degree: University of Diyala

Date obtained: 7/10/2000

The awarding body for the master's degree: University of Diyala

Date of obtaining it: 5/1/2014
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السیرة الذاتیة

1/7/1973:المیالدتاریخمنصورجبارباسم:التدریسياسم

الماجستیر:الشھادة20/9/2006:التعیینتاریخ

اللقب العلمي : استاذ مساعد                                                            موقع العمل : كلیة التربیة البدنیة وعلوم
الریاضة

التخصص : علم التدریب الریاضي / كرة قدم                                       القسم : االلعاب الفرقیة

معلومات عن الشھادة

االختصاص الدقیقاالختصاص العامتاریخ الحصول علیھاالجامعةالشھادة
التدریب الریاضيالتربیة الریاضیة5/1/2014دیالىالماجستیر

براءة اختراع

الجھة المانحةتاریخ البراءةرقم البراءةاسم البراءة

البحوث المنجزة

اسم المجلةتاریخ النشراللقب العلميالشھادةاسم البحث
اثر برنامج تدریبي في الصالبة النفسیة

وأداء مھارة المناولة بكرة القدم بأعمار من
سنة19–17

علوم الریاضة2020االولكانونمدرسماجستیر

تأثیر تمرینات مركبة في تطویر نظام اللعب
ومستوى الذكاء لدى العبي منتخب جامعة

دیالى
مدرسماجستیر

الفتح2016اذارمساعد

الثقة بالنفس وحازة الكرة وعالقتھما بنتائج
طالببكالوریوسالمباریات لالعبي كرة القدم لفئة الشباب

الفتح2013االولكانونماجستیر

اثر تمرینات توافقیة بأسلوب اللعب في
تطویر مھارتي المناولة والتھدیف لكرة

القدم والصاالت
مدرسماجستیر

علوم الریاضة2015االولكانونمساعد

تأثیر تمرینات مركبة وفق طریقة التدریب
التكراري في تطویر بعض المتغیرات البدنیة

والمھاریة لالعبي كرة القدم للصاالت
علوم الریاضة2018ایلولمدرسماجستیر

اثر منھج تدریبي لتطویر التحمل النفسي
ودقة بعض المھارات االساسیة لشباب كرة

2018نیسانمدرسماجستیرسنة19دونالقدم

مؤتمر العلمي االول
/كلیة التربیة البدنیة
وعلوم الریاضة /
جامعة دیالى

اثر تمرینات القوة باإلطالة في تطویر مھارة
التھدیف الثابت والمتحرك لالعبي الشباب

بكرة القدم
جنرال للعلوم النفسیة2020تموزمدرسماجستیر

اثر منھج تدریبي لتطویر التوافق النفسي
ودقة بعض المھارات االساسیة بكرة القدم

سنة19دونبأعمار
2020نیسانمدرسماجستیر

المجلة الدولیة العادة
التاھیل النفسي



تأثیر استخدام تمرینات بوسائل مختلفة (
صلبة ومرنة ) لتطویر القوة العضلیة

لالعبي كرة القدم للصاالت
جنرال للعلوم النفسیة2020تموزمدرسماجستیر

دراسة مقارنة لبعض المتغیرات الوظیفیة بین
العبي الساحات المكشوفة والصاالت بكرة القدم

مدرسالماجستیر
مساعد

مجلة العصر4/2016

عنوان رسالة الماجستیر

( تاثیر تمرینات مشابھة للعب في تطویر حیازة الكرة وعالقتھا بمستوى االداء الخططي لالعبي الشباب بكرة القدم )

الباحث : باسم جبار منصور

المشرف : أ.م.د. ایاد حمید رشید

م2013ھـ1434









السیرة الذاتیة : أ. م . باسم جبار منصور

الكلیة : التربیة الریاضیة وعلوم الریاضة

الجامعة : دیالى

التألیف والترجمة

االعداد المھاري بكرة القدمعنوان الكتاب
المطبعة المركزیة – جامعة دیالىاسم دار النشر

غیر منھجيمنھجي1/الطبعاتعدد2020النشرسنة



السیرة الذاتیة : ا. م. باسم جبار منصور

1998–1988منللكاراتیھالوطنيالمنتخبالعب-1

حاصل على المركز الثالث في البطولة العربیة التي اقیمت في االردن سنة-2
1998

2014–1999منالریاضيدیالىلنادياداریةھیئةعضو-3

2012–2002مندیالىفيللكاراتیھالفرعياالتحادرئیس-4

2007االماراتفيالعربیةالبطولةفيالمشاركللكاراتیھالعراقيللمنتخبالفنيالمدیر-5

1996القدملكرةالمستنصریةالجامعةمنتخبالعب-6

2020لسنةالریاضيالیرموكناديسرامین-7

العلميوالبحثالعاليالعلیموزارةفيالوظیفيالعملمجالفيوتقدیرشكركتاب27لدیھ-8

السیرة الذاتیة

االسم : باسم جبار منصور



الكلیة: كلیة التربیة الریاضیة وعلوم الریاضة

الجامعة: دیالى


