
 

 

 أ. د. نظمي خليل أبو العطا موسى  االسم:

 

   المؤهالت:

 .م6611الخاص، المعلمين معهد دبلوم  -

 م.6691بكالوريوس في العلوم والتربية  -

 م.6691بكالوريوس في العلوم  -

 م.6696ماجستير في العلوم  -

 م.6691دكتوراه الفلسفة في العلوم  -
 

 علوم، تربية، بيئة، إسالم،  سياسة.  التأليف: لمجا

 

 المؤلف:نبذة عن 

معلماً في التربية والتعليم بمصر عمل  م6611يوليو  61من مواليد الجمالية الدقهلية بمصر في 

م، ثم معيداً ومدرساً مساعداً، وعضو هيئة تدريس بقسم العلوم 6691عام م إلى 6611عام  من

عام حتى  6691عام البيولوجية والجيولوجيا، كلية التربية جامعة عين شمس في القاهرة من 

لبحرين، كما كان مدير قسم البنين، م.عمل كاختصاصي مناهج العلوم بإدارة المناهج بدولة ا6661

م 6666ومستشار رئيس مجلس اإلدارة، ورئيس قسم العلوم بمدارس اإليمان في البحرين من 

م. وشغل 1002- 1001م، ومن ثم مشرف التربية العملية للعلوم بجامعة البحرين 1001إلى 

 وظيفة المدير العام لمركز ابن النفيس للخدمات الفنية والتقنية.

 

ك في إعداد مناهج العلوم والزراعة وتطويرها في إدارة المناهج في البحرين،  وألف وشارك شار

عد أكثر أ في تأليف وتحرير أكثر من مئة كتاب في التربية والعلوم والبيئة واإلسالم والسياسة .

 من عشرين ورقة عمل وقدمها في مؤتمرات وندوات علمية. 

 



مجالت منها : أخبار الخليج البحرينية , واأليام البحرينية كتب ويكتب في العديد من الصحف وال

برامج  أعد والخليج اإلماراتية ، والشرق القطرية، والغذاء السعودية والهداية البحرينية وغيرها.  

يومية لمدة اثنتي عشرة سنة متصلة في إذاعة البحرين منها: عجائب الكائنات الحية في نفائس 

لخلق العظيم في القرآن الكريم، آيات كافيات، وكونوا مع الصادقين المخطوطات اإلسالمية، ا

 م( .  1001 -م6660وغيرها في الفترة من )

 

 : المؤلفات
 .م6696إعجاز النبات في القرآن الكريم.  -
 .م6690أساسيات علم المحاصيل.   -
 م.6691األعفان في خدمة اإلنسان.   -
 م.6699رسالة إلى األخت المسلمة في الجامعة.  -
 م.6699رسالة إلى الشاب المسلم.  -
 م.6699رسالة إلى األسرة المسلمة.  -
 .م6660أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم.  -
 م.6660أصحاب الكهف والرقيم.  -
 م.6660الثالثة الذين خلفوا في القرآن الكريم.  -
 .م6660سلمان الفارسي ورحلة اإليمان.  -
 .م6660قارون وفتنة العصر.  -
 .م6660ماية المسلمين من مرض االيدز.  قوم لوط وح -
 .م6660من طرائق التعليم والتعلم في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.  -
 .م6660موسى عليه السالم في ديار مدين.  -
 .م6660موسى عليه السالم والخضر.  -
 .م6660النباتات الطبية وفوائدها العالجية.  -
 م.6666والمعارضين. نظرية التطور بين المؤيدين  -
 م.6661رسالة إلى المعلم المسلم .  -
 م.6661سوائل الحياة )معجزة علمية(.  -
 م.6661آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات.  -
 م.6661الغارة على العقل المسلم .  -
 م.6669القافزون من القطار وخطرهم على األمة.  -
 م.6666كيف تكتب مقاال علمياً وتجري بحثا تجريبيا.  -
 م.1006أساسيات المجاالت العملية الزراعية. )الجزء األول(  -
 م.1001أساسيات المجالت العملية الزراعية. )الجزء الثاني(  -
 م.1001المنابت الغذائية.  -
 م.1001إبداعات إسالمية.  -
 م.1001رسالة إلى المتحابين من الشباب.  -



 م.1001رسالة إلى المعلمة المسلمة .  -
 م.1001)إلى أهل الدنيا واالبتالء والعمل( رسالة من ميت  -
 م.1001صندوق الشرور.  -
 .م1001المعجزة التربوية لعمر بن عبدالعزيز.  -
 م.1001دورات الحياة )معجزة علمية(.  -
 م.1001شياطين اإلنس.  -
 م.1009آيات كافيات )اآلية تصلح األمة(.  -
 م.1009أخي المسلم : اكتشف اإلسالم.  -
 م.1009عة السالمية. تمكين المرآة في الشري -
 م.1009رسالة من سجين )إلى المترفين والفقراء والمساكين(.  -
 م.1006معجزات حيوية.  -
 م.1060تعايش سلمي بال فتن طائفية سبيل للوحدة الوطنية.  -
 م.1060مواقف سياسية من سيرة خير البرية.  -
 م.1060مواقف سياسية من سيرة رسول اإلنسانية.  -
 م.1066مواقف تربوية.  -
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