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 العلمية لقا الشهادات واال

 بكالوريوس في الفيزياء / كلية التربية / الجامعة المستنصرية -0

 ستير في المناهج وطرائك تدريس العلوم / الفيزياء ماج -2

 دكتوراه في العلوم التربوية والنفسية / المناهج وطرائك التدريس -3

 

 2104 / 4 / 8مدرس مساعد      -0

 2107/  8/  27             مدرس -2
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 البحوث العلمية والكت 

فاعلية التدريس باستخدام برامج الكترونية في تحصيل الفيزياء والميل نحوها لدى   -0

/ / كلية التربية  القادسيةجامعة  طال  الصف الثاني المتوسط )رسالة ماجستير(

2102 

فاعلية التدريس باستخدام ستراتيجيتي الدعائم التعليمية والتعليم المتمايز في تحصيل   -2

)اطروحة نحوها  واتجاهاتهمطال  الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء 

 .2107/ جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم االنسانية/  الدكتوراه(

فاعلية التدريس باستخدام برامج الكترونية في تحصيل الفيزياء والميل نحوها لدى  -3

مجلة /  القادسيةجامعة  رسالة ماجستير(مستل من طال  الصف الثاني المتوسط )

 2102/ كلية التربية 

لدى طال  الصف  الفيزياء الميل نحوفاعلية التدريس باستخدام برامج الكترونية في  -4

/ كلية التربية مجلة /  الكوفةجامعة  رسالة ماجستير(مستل من الثاني المتوسط )

2102 

مقارنة نس  النجاح للمدارس الحكومية واالهلية في االمتحانات الوزارية للثالث  -5

 2103/ جامعة واسط / المتوسط / مجلة كلية التربية 

فاعلية التدريس باستخدام ستراتيجيتي الدعائم التعليمية والتعليم المتمايز في تحصيل  -6

 اطروحة الدكتوراه(مستل من بحث )طال  الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء 

 2106القادسية / / جامعة منشور في مجلة كلية التربية 

 جاهاتاتفاعلية التدريس باستخدام ستراتيجيتي الدعائم التعليمية والتعليم المتمايز في  -7

 اطروحة الدكتوراه(مستل من )مادة الفيزياء  نحو طال  الصف الثاني المتوسط 

 .2106/  منشور في مجلة كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة

فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تحصيل طال  الرابع العلمي لمادة الفيزياء  -8

 Educational & Social Science/ منشور في  والتفكير االيجابي لديهم 

Journal  /2109. 

لدى طال  المرحلة المتوسطة من وجهة نظر دور مادة العلوم في تعزيز المواطنة  -9

النسانيات واالجتماع / / منشور في مجلة الفنون واالدا  وعلوم ا مدرسي المادة

 .2109االمارات العربية المتحدة / 

 : دار نيبور / بغداد  2109كتا  : اختبارات الذكاء /   -01

 : دار صفا / عمان 2121فية : كتا  : التدريس واالدارة الص -00



 النشاطات

A الدورات  التدريبية / 

 صنعاء GITEXلدورات البرامج التطبيقية واالساسية للحاسو  / مركز  حاضر م -0

 محاضر في دورات اعداد المدرسين / وزارة التربية -2

 اعداد والقاء الدروس التدريبية للمدرسين في المديرية العامة لتربية الديوانية. -3

 حول المناهج الدراسية / مركز حقوق االنسان في الديوانيةمحاضرات   -4

 

B المؤتمرات / 

تقيمه وزارة التربية / االنشطة المدرسية /  يالتربوي السنوي الذمؤتمر المشارك في  -0

 2104، الثالث  2103، الثاني  2102االول 

،  2102في كلية التربية / جامعة واسط   تمر الدولي االول والثاني ؤالممشارك في  -2

2103 

 والرابع.ية الديوانية/ االول والثاني والثالث في ترب السنويمؤتمر المشارك في  -3

 .وزارة العلوم والبحوث / جامعة طهران / المؤتمر العلمي الدولي الثانيمشارك في  -4

 2109/ تركيا / الدولي الحادي عشر  التربوي المؤتمر مشارك في -5

 .2121االفتراضي االول / جامعة القادسية /المؤتمر العلمي الدولي مشارك في  -6

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 

 

personal information 

Name: Muslim Mohammed Jasim Al-Nabhan 

Place and date of birth: Al-Diwaniyah Iraq, 8 / March / 1970 

Work: College of Education for Girls / University of Al-Qadisiyah 

Address: Iraq / Al-Diwaniyah / Imam Al-Sadiq  

E-mail : musjasim@gmail.com 

               muslim.m.jasim@qu.edu.iq 

 

 

Academic Degrees  

1- Bachelor of Physics / College of Education / Al-Mustansiriyah 

University 

2- Master in Curricula & Teaching Methods of Science / Physics 

3- Phd In Educational And Psychological Sciences / Curricula And 

Teaching Methods. 

 

1- Assistant Lecturer   4/8/2014 

2- Lecturer   27/8/2017 
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Scientific Research And Books 

1- Effectiveness of teaching by using electronic programs in 

achievement of physics and tendency towards it  among intermediate 

Second  students (Master thesis) Al-Qadisiyah University / College of 

Education / 2012 

2- Effectiveness of teaching by using strategies of educational 

scaffolding  and differentiated education in the achievement of 

intermediate second grade students in physics and their attitudes towards 

it (PhD Dissertation) / Basra University / College of Education for 

Humanities / 2017. 

3- Effectiveness Of Teaching By Using Electronic Programs In 

Achievement Physics And The Tendency Towards It Among Second 

intermediate Students (from a master’s thesis), Al-Qadisiyah University 

/ College of Education Journal / 2012 

4- Effectiveness Of Teaching By Using Electronic Programs In The 

Tendency Towards Physics Among Second  Intermediate Students 

(derived from a master’s thesis) University of Kufa / College of 

Education Journal / 2012 

5- Comparing the success rates of public and private schools in the 

ministerial exams for Intermediate third / Journal of the College of 

Education / University of Wasit / 2013 

6- Effectiveness of teaching using the strategy of educational 

Scaffolding  and differentiated education in the achievement of second- 

intermediate students in physics (a research from a doctoral Dissertation) 

published in the Journal of the College of Education / University of Al-

Qadisiyah / 2016 



7 - Effectiveness of teaching using the strategy of educational 

Scaffolding  and differentiated education in the attitudes of second 

intermediate grade  students towards physics (derived from a doctoral 

thesis) published in the Journal of the College of Education for Girls / 

University of Kufa / 2016. 

8- Effectiveness Of Mental Visualization Strategy In The Fourth 

Scientific Achievement Of Physics And Positive Thinking of Them / 

published in Educational & Social Science Journal / 2019. 

9- Role of the science subject in promoting citizenship among 

intermediate school students from the viewpoint of teachers / published 

in the Journal of Arts, Arts, Humanities and Social Sciences / United 

Arab Emirates / 2019. 

10- Book: Intelligence Tests / 2019: Nippur Publishing  / Baghdad 

11- Book: Teaching and & Classroom Management: 2020: Safa 

Publishing  / Amman 

The Activities 

A / Training Courses 

1- Lecturer For Basic And Applied Software Courses of Computer / 

GITEX Center, Sana'a 

2- Lecturer in teacher preparation courses / Ministry of Education 

3- Preparing and delivering training lessons for teachers in General 

Directorate of  Education in Al-Diwaniyah. 

4- Lectures on the curriculum / Center for Human Rights in Al-

Diwaniyah 

 



B / Conferences 

1- Participant in the annual educational conference held by Ministry of 

Education / School Activities / First 2012, Second 2013 and Third 2014. 

2- Participant in the first and second international conference at the 

College of Education / University of Wasit 2012, 2013 

3- Participant in the annual conference in General Directorate of Al-

Diwaniyah  Education / first, second, third and fourth. 

4- Participant in the second international scientific conference / Ministry 

of Science and Research / University of Tehran. 

5- Participant in the eleventh international educational conference / 

Turkey / 2019 

6 -Participant in the first virtual international scientific conference / 

University of Al-Qadisiyah / 2020. 


