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       عمر إبراهيم محمد  عاصم  م:ـــــاالس
 م 10/1976/ 28 تاريخ امليالد:

  محافظة سوهاج، مركز طهطا :مكان الوالدة
 متزوج  احلالة االجتماعية:

 أستاذ  الدرجة العلمية:
 المناهج وطرق التدريس :القسم

 المناهج وطرق تدريس العلوم التخصص:
 كلية التربية، جامعة سوهاج )مصر(  مكان العمل:

 التربية، جامعة الملك خالد )السعودية( معار حالًيا بكلية 
 asemomar76@gmail.com  &amibrahim@kku.edu.sa الــربيد اإللـكرتونــي:

 00966541830415 السعودية:&    00201223484010 مصر:  االتصـــال الــهاتفي )اجلوال(:

 عـنـوان الـمراسـلــة:
 ، قسم المناهج وطرق التدريسمحافظة سوهاج، جامعة سوهاج، كلية التربيةجمهورية مصر العربية،  •
الجامعية،  • المدينة  بنين،  التربية  كلية  خالد،  الملك  جامعة  أبها،  عسير،  السعودية،  العربية  المملكة 

 . 61411، الرمز البريدي 157قريقر، ص. ب 
 موقع شخصي: 

• univ.edu.eg/cv/900?p=cv-https://staffsites.sohag 
• https://mysite.kku.edu.sa/site/amibrahim/home 

 
 التقدير تاريخ احلصول عليه الكلية/ اجلامعة املؤهل والشهادة العلمية م
بكاااااااااااااالوريوس العلاااااااااااااوم والتربياااااااااااااة  1

تخصااص اتااااريع طبيعاالا )العلاااوم 
 البيولوجية والجيولوجية(

كلياااااااااااااااااااااة التربياااااااااااااااااااااة 
جامعاااااااااة  -بساااااااااوهاج

 جنوب الوادي

جيااااااااد جااااااااًدا ماااااااا   م26/7/1998
 مرتبة الشرف

كلياااااااااااااااااااااة التربياااااااااااااااااااااة  التربيةالدبلوم الخاصة فل  2
جامعاااااااااة  -بساااااااااوهاج

 جنوب الوادي

 جيد  م25/11/2000

 السرية الذاتية

 العلميةالشهادات واملؤهالت 

mailto:asemomar76@gmail.com
https://staffsites.sohag-univ.edu.eg/cv/900?p=cv
https://mysite.kku.edu.sa/site/amibrahim/home
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الماجسااااتير فاااال التربيااااة تخصااااص  3
 االمناهج وطرق تدريس العلوما

كلياااااااااااااااااااااة التربياااااااااااااااااااااة 
جامعاااااااااة  -بساااااااااوهاج

 جنوب الوادي

 ممتاز م26/12/2005

دكتااااااااااوراف الللساااااااااالة فاااااااااال التربيااااااااااة  4
تخصااص االمناااهج وطاارق تاادريس 

 العلوما

جامعاة  -التربياةكلية  
 سوهاج

ماااانج درجاااااة دكتاااااوراف  م25/5/2009
الللساااالة فاااال التربيااااة 

 التوصااااااااااااااااااية ماااااااااااااااااا 
 الرساااااااااااالة بطباعاااااااااااة

 الجامعااااة نلقااااة علاااا 
 الهيئات  بين  وتبادلها

 العلمية والمؤسسات

 
 الفرتة الزمنية من وإىل الوظيفة م

طبيعة 
 الوظيفة

 اجلهة

التااادريس  وطااارق  المنااااهج بقسااام معياااد  1
 تااااااادريس وطااااااارق  منااااااااهج تخصاااااااص ا

 االعلوم

م، 26/2/2000 ماااااااااااان
 م24/11/2006إل  

 جامعاة  -التربية  كلية أكاديمية
 جنوب الوادي

 وطااارق  المناااهج بقسااام مساااعد  ماادرس 2
 وطااااارق  منااااااهج تخصاااااص االتااااادريس 

 االعلوم تدريس

م، 25/11/2006 ماااان
 م25/6/2009إل  

 جامعاة  -التربية  كلية أكاديمية
 جنوب الوادي

 التادريس وطارق  المنااهج مادرس بقسام 3
 تااااااادريس وطااااااارق  منااااااااهج تخصاااااااص ا

 االعلوم

م، 26/6/2009 ماااااااااااان
 م21/7/2014إل  

 جامعاة  -التربية  كلية أكاديمية
 سوهاج

الطالب  مدير وحدة تطوير نظم تقويم 4
 واالمتحانات 

م 2011/ 6/ 22مااااااان 
 م2013/ 9/ 8إل  

جامعاة   –كلية التربياة إدارية
 سوهاج

م 2013/ 9/ 9مااااااااااااااان  الجودة توكيد مدير وحدة  5
 م8/2014 /20إل  

جامعاة   –كلية التربياة إدارية
 سوهاج

 المنااهج بقسام )مشارك(  مساعد   أستاذ  6
 منااااااهج تخصاااااص ا التااااادريس وطااااارق 
 االعلوم تدريس وطرق 

 م2014/ 7/ 22 مااااااان
 م28/7/2019وحت  

جامعاة   –كلية التربياة أكاديمية
 سوهاج

 الوظائف األكادميية واإلدارية
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 الفرتة الزمنية من وإىل الوظيفة م
طبيعة 
 الوظيفة

 اجلهة

 التاادريس وطاارق  المناااهج بقساام أسااتاذ  8
 تااااااادريس وطااااااارق  منااااااااهج تخصاااااااص ا

 االعلوم

 م2019/ 7 /29 مااااااان
 وحت  اآلن

جامعاة   –كلية التربياة أكاديمية
 سوهاج

عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية  9
 للمعلم )جسم(

جامعاة   -كلية التربية إدارية م2020/ 12/ 21
 الملك خالد 

 
 
 

  األنشطـة البحثية  
 أواًل: الرسائل العلمية )غري املنشورة( 

برنامج مقترح فل تدريس بعض القضايا البيوأخالقية قائم عل   (.  2009).  عاصم محمد إبراهيم  عمر، -1
العلم لدى  الناقد وأخالقيات  التلكير  تنمية التحصيل األكاديمل ومهارات  وأثرف فل  ذاتياً  التعلم المنظم 

بسوهاج التربية  بكلية  والجيولوجية  البيولوجية  العلوم  منشورة.  دكتورافرسالة  .  طالب شعبة  كلية    غير 
 ، مصر.التربية، جامعة سوهاج

فعالية استخدام المدخل المنظومل فل تدريس مقرر األحياء  (.  2005).  عاصم محمد إبراهيم  عمر، -2
الثانوية المرحلة  لطالب  اإلبداعل  التلكير  وتنمية  المعرفل  التحصيل  غير  .  عل   ماجستير  رسالة 

 مصر. ، كلية التربية، جامعة سوهاج منشورة.
 واملقبولة للنشر املنشورةاألحباث العلمية: ثانًيا 

إبراهيم   -1 محمد  عاصم  فل(.  2021)  .عمر،  والهندسية  العلمية  للجيل   الممارسات  العلوم  معايير 
 م 2020/ 10/ 20. مقبول للنشر بتاريع: التربوية بجامعة سوهاج لمجلةا. القادم

إبراهيم، & عزام، محمود رمضان. )صالج،  الشهري، محمد    -2 تقييم  (.  2021وعمر، عاصم محمد 
لدى طالب البكالوريوس بكلية    التعلم واالبتكارمستوى االستعداد لتدريس العلوم فل ضوء مهارات  

خالد  الملك  جامعة  التربوية،  .  التربية  والنلسية  التربوية  للدراسات  اإلسالمية  الجامعة  غزة،  مجلة 
 م 2020/  9/ 30ر بتاريع: مقبول للنش(. 3) 29

إبراهيم، & عزام، محمود رمضان. )صالج،  الشهري، محمد    -3 تقييم  (.  2021وعمر، عاصم محمد 
مهارات   فل ضوء  العلوم  لتدريس  االستعداد  والمهنة مستوى  بكلية    الحياة  البكالوريوس  لدى طالب 

. دمشق،  للتربية وعلم النلس  ةالجامعات العربي  مقبول للنشر بمجلة اتحاد .  التربية جامعة الملك خالد 
 م 2020/ 9/  23بتاريع: 
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إبراهيم، & عزام، محمود رمضان. )صالج،  الشهري، محمد    -4 تقييم  (.  2021وعمر، عاصم محمد 
لتدريس   االستعداد  لدى طالب  مستوى  والتكنولوجيا  واإلعالم  المعلومات  مهارات  فل ضوء  العلوم 

،  البحوث التربوية والنلسية، جامعة بغداد، العراق مجلة. البكالوريوس بكلية التربية جامعة الملك خالد
 م 2020/  9/ 10مقبول للنشر بتاريع:  .(68) 18

(. برنامج  2020)   .عزام، محمود رمضانآل كاسل، عبدهللا علل، وعمر، عاصم محمد إبراهيم، &    -5
بالمملكة.  العام  التعليم  بمراحل  العلوم  معلمل  لدى  الكلايات  القائم عل   التقويم  ثقافة  لتنمية  مقترح 

العدد    28مقبول للنشر بالمجلد    غزة.مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنلسية التربوية،  
 ( فل شهر سبتمبر. 5)

(. تقييم  2019)  .آل كاسل، عبدهللا علل، وعمر، عاصم محمد إبراهيم، & عزام، محمود رمضان  -6
السعودية.   العربية  بالمملكة  العام  التعليم  ومعلمات  معلمل  لدى  الكلايات  عل   القائم  التقويم  ثقافة 

 . 231-193(،  1)68سوهاج،  التربوية، كلية التربية بجامعةالمجلة 
إبرا   -7 محمد  عاصم  محمد عمر،  علل  ريم  مزهر،  آل   & الختبارات  (.  2018)  .هيم  تحليلية  دراسة 

األداء تحسين  مشروع  فل  متطلبات    العلوم  فل ضوء  السعودية  العربية  بالمملكة  ن(  )حس ٍّ التعليمل 
ل  توجهات  الدولية  )الدراسة  والرياضيات  واللغوية    .(TIMSSلعلوم  الشرعية  للدراسات  مسالك  مجلة 

 . 331-288(، 3)1،  واإلنسانية
أحمد صادق & عمر،  -8 المجيد،  إبراهيم  عبد  إلكترونية  2018)  .عاصم محمد  تعلم  بيئة  (. تصميم 

نتاج تطبيقات الهواتف الذكية والثقة   التعلم    فلقائمة عل  الويب التشاركل لتنمية مهارات تصميم وا 
-58  (،1)7  المجلة التربوية الدولية المتخصصة باألردن،  .الرقمل لدى طالب جامعة الملك خالد 

73 . 
إبراهيم  عمر،  -9 الشهري، محمد صالج؛ ععاصم محمد  وليد ؛  أحمد صادق & فرج هللا،  المجيد،  بد 

خليلة ماترز  2018)   .محمد  كواليتل  معايير  ضوء  فل  البيئية  للتربية  الكترونل  مقرر  تصميم   .)
(QM)    التربية البيئية لدى طالب كلية  المهارات واألخالقيات  المعرفل وتنمية  التحصيل  وأثرف فل 

الملك   ت .  خالد بجامعة  بأسيوط.  التربية  كلية  أسيوطمجلة  جامعة  التربية،  كلية    (،3)34  ،صدرها 
453-498 . 

إبراهيم   عمر،  -10 محمد  فوزي عاصم  عصمت  العليم،  عبد   & صالج  محمد  الشهري،  (. 2018)  .؛ 
صعوبات تعلم العلوم وعالقتها بصعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تالميذ الصلوف العليا بالمرحلة 

 . 183-128 (، 2)34 ،بأسيوط. تصدرها كلية التربية، جامعة أسيوطمجلة كلية التربية . االبتدائية
فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية محطات    (.2018)  . عاصم محمد إبراهيم  عمر،  -11

الثانوي.   األول  الصف  طالب  لدى  الملاهيمل  واالستيعاب  الذهنية  اليقظة  تنمية  فل  مجلة التعلم 
 . إبريل 245 -226(، 2)12 ،، جامعة السلطان قابوسالدراسات التربوية والنلسية
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سأل، افحص،  (. فاعلية تدريس العلوم باستخدام استراتيجية اا2018)  . عمر، عاصم محمد إبراهيم  -12
تنمية اللهم القرائل فل العلوم والحس العلمل لدى طالب  PQ4Rا )قرأ، تأمل، سم ، راج ا ( فل 

 . إبريل 125-51(،  1)102مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة،  الصف األول المتوسط. 
برنامج مقترح فل التربية البيئية قائم عل  استراتيجية دراسة  (.  2018)  . عاصم محمد إبراهيم  عمر،  -13

مجلة  . لبيئية ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالب كلية التربيةالدرس وأثرف فل تنمية الثقافة ا
 يوليو  .166  - 83 ،(7) 21 ،التربية العلمية. تصدرها الجمعية المصرية للتربية العلمية

. فعالية تدريس (2017)  .عاصم محمد إبراهيموهيئة التحرير & عمر،  القرن ، فهد حمدان حسن،    -14
الثانو  األول  الصف  طالب  لدى  العميق  اللهم  تنمية  ف   المتدرجة  األنشطة  باستخدام  ي. الليزياء 

-110(،  221) 1،  دراسات ف  المناهج وطرق التدريس: الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
159 . 

إبراهيم   عمر،  -15 محمد  العلوم    (.2017)  .عاصم  مقرر  تدريس  استراتيجية  فاعلية  باستخدام  العامة 
التربية كلية  طالب  لدى  المضافة  العلمية  والقيمة  المعرفل  التحصيل  تنمية  فل  المقلوب  .  اللصل 

 . ديسمبر 471 -423(،  4)18، مجلة العلوم التربوية والنلسية، جامعة البحرين
الثانوية بجمهورية  (. تقويم محتوى مناهج علوم الحياة بالمرحلة  2017)  .عمر، عاصم محمد إبراهيم  -16

القادم   للجيل  العلوم  معايير  ضوء  فل  العربية  تصدرها  .  (NGSS)مصر  العلمية.  التربية  مجلة 
 ديسمبر  .182  -  137 ،(12)20 ،الجمعية المصرية للتربية العلمية

إبراهيم   -17 محمد  عاصم  مهارات  2017)  .عمر،  لتنمية  العلمية  التربية  فل  مقترح  تدريبل  برنامج   .)
ا المعايير التقييم  عل   العلوم    لقائم  تدريس  عل   بالمقدرة  التربيةوالثقة  كلية  طالب  المجلة  .  لدى 

 . يناير 112 -47(، 47) 1التربوية بجامعة سوهاج، 
أثر تدريس العلوم باستخدام وحدات التعلم الرقمية فل تنمية  (.  2017)  . عاصم محمد إبراهيم  عمر،  -18

. والثقة بالمقدرة عل  تعلم العلوم لدى طالب الصف الثانل المتوسطمستويات عمق المعرفة العلمية  
 . ديسمبر 145  -99(، 125)32المجلة التربوية، جامعة الكويت، 

إبراهيم   عمر،  -19 محمد  فل  (.  2016)  .عاصم  االنلوجرافيك  عل   قائمة  مقترحة  استراتيجية  فاعلية 
واالستمتاع بتعلم العلوم لدى تالميذ الصف  اكتساب الملاهيم العلمية وتنمية مهارات التلكير البصري  

االبتدائل العلمية،  .  الخامس  للتربية  المصرية  الجمعية  تصدرها  العلمية،  التربية  (، 4) 19مجلة 
 . يوليو 207-268

(. أثر استخدام الوسائط المتعددة للكمبيوتر فل تدريس العلوم  2014)  . عاصم محمد إبراهيم  عمر،  -20
وعمليات العلم والدافعية لإلنجاز فل العلوم لدى التالميذ بطيئل التعلم    عل  تنمية التحصيل المعرفل
-267  ،(36)1،  المجلة التربوية. تصدرها كلية التربية، جامعة سوهاجبالصف األول اإلعدادي.  

321 . 
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(. أثر اساتخادام استراتيجية الويب كويست فال تادريااس العلوم  2014)  . عاصم محمد إبراهيم  عمر،  -21
تنم  اإلعدادي.  عل   الثانل  الصااف  تالماايذ  لادى  التعلم  فل  واالنخراط  المائل  التنور  كلية  ية  مجلة 

 . 109-1 (،3)30  ،التربية بأسيوط. تصدرها كلية التربية، جامعة أسيوط
(. برنامج مقترح فل التربية العلمية قائم عل  شبكات التواصل 2012)  . عاصم محمد إبراهيم  عمر،  -22

دراسات االجتماعل لتنمية الملاهيم العلمية وعادات العقل لدى الطالبات معلمات رياض األطلال.   
 .150 -97(، 1)(، الجزء 40)1، عربية فل التربية وعلم النلس. تصدرها رابطة التربويين العرب 

(. برنامج تدريبل مقترح لتنمية كلايات استخدام أدوات الجيل  2012)  . براهيمعاصم محمد إ  عمر،  -23
المعلمين.   الطالب  لدى  وتعلمها  العلوم  تعليم  فل  اإللكترونل  للتعليم  العلمية.  الثانل  التربية  مجلة 

 .134 -  65 ،(1)15 ،تصدرها الجمعية المصرية للتربية العلمية
إبراهيم   عمر،  -24 محمد  فا2010)  .عاصم  فل (.  العلوم  تدريس  الست  التلكير  قبعات  استخدام  علية 

الخامس  الصف  تالميذ  لدى  القرار  اتخاذ  ومهارات  الصحل  والوعل  المعرفل  التحصيل  تنمية 
 . 385  –311 ،(28) 1 ،المجلة التربوية. تصدرها كلية التربية، جامعة سوهاجاالبتدائل. 

 : الكتب العلميةثالًثا 
استراتيجيات وتطبيقات فل تعليم وتعلم العلوم   (. 2020إبراهيم. )عمر، عاصم محمد  -1

متاح عل  الرابط:  التليا، االتحاد األوروبل. . دار نور للنشر.  باستخدام التكنولوجيا
https://www.morebooks.shop/bookprice_offer_e1dba5aa59ec2994

0cf0ca0107c053466d1975c6?locale=gb&currency=EUR 

2- ( إبراهيم.  محمد  عاصم  وتعلم    (.2021عمر،  تعليم  فل  وتطبيقاته  المنظومل  المدخل 
 القاهرة. ، للنشر والتوزي  دار العلم واإليمان. العلوم

3- ( إبراهيم.  محمد  عاصم  منشورعمر،  األخالقية    (. غير  وتداعياتها  الحيوية  القضايا 
 . )القضايا البيوأخالقية( 

تعليم وتعلم  وتطبيقاته فل  التعلم المنظم ذاتًيا    (.غير منشورعمر، عاصم محمد إبراهيم. ) -4
 العلوم.

 

 
جامعة السعودية، و -، جامعة امللك خالدبكلية الرتبيةعلمية  رسالة( 20)اإلشراف على أكثر من مت  •

 .سوهاج، مصر

 اإلشراف على الرسائل العلمية ومناقشتها

https://www.morebooks.shop/bookprice_offer_e1dba5aa59ec29940cf0ca0107c053466d1975c6?locale=gb&currency=EUR
https://www.morebooks.shop/bookprice_offer_e1dba5aa59ec29940cf0ca0107c053466d1975c6?locale=gb&currency=EUR
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 .جامعة امللك خالد -بكلية الرتبية علمية  رسالة( 17) مناقشةمتت  •
 جامعة جنران -علمية بكلية الرتبية  سالةر( 2)مناقشة  متت •

 ( رسالة علمية بكلية الرتبية، باجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني1)مناقشة  متت •
 

 
التعليم اإللكرتوني والبحث يف قواعد  يف جمالوورشة عمل بية يتدر( دورة 30أكثر من )حضور مت  

 البيانات احمللية والعاملية واخلربات احلاسوبية

يف جمال اجلودة وتطوير نظم التقويم وتنمية ( دورة تدريبية وورشة عمل 50حضور أكثر من )مت  
 قدرات أعضاء هيئة التدريس

 
 ( مؤمتًرا وندوًة ولقاًء علمًيا.20أكثر من )حضور  مت 

 األنشطـة اجلامعية

 
 .جبامعة امللك خالد من عمادة البحث العلميممولة ( مشاريع حبثية 5)املساهمة يف تنفيذ  -1 
التابع لوزارة التعليم  القائم على الكفايات""برنامج التعليم مشروع يف  كمستشاراملشاركة  -2 

 .م2019 باململكة العربية السعودية

 
الدراسات العليا بكلية الرتبية  لطالبعمل التدريبية وورش الدورات العديد من ال تقديم :أواًل 

 جبامعة امللك خالد. 

ثانًيا: املشاركة يف الفعاليات الطالبيةاملشاركة يف األنشطة الطالبية ضمن اللقاء التنافسي السابع  
 ه جبامعة امللك خالد، كمنسق للقاء عن كلية الرتبية جبامعة امللك خالد1436/1437

 املشاركة يف الدورات التدريبية وورش العمل

 املؤمترات والندوات العلمية

 املساهمة يف مشروعات تطوير التعليم

 األنشطة الطالبية
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 ( فعاليات(.10ن ))أكثر م حضور الفعاليات املرتبطة باجملتمع والبيئةمت  

املشرفني الرتبويني قائدي املدارس، وتدريب ( دورة تدريبية وورشة عمل ل40تنفيذ أكثر من )مت  
، وبوزارة الرتبية والتعليم واملشرفات، واملعلمني واملعلمات بوزارة التعليم باململكة العربية السعودية

على الكثري من الدورات التدريبية يف جمال اسرتاتيجيات التدريس وأساليب التقويم وتطوير  مبصر
 املناهج.

 .العلمية احملكمةواملؤمترات لدوريات واجملالت ( حبًثا علمًيا با30أكثر من )حتكيم مت  
 

 
 ، مصر.اجلمعية املصرية للرتبية العلميةعضو  

 )السعودية(، وعضو مبجلس إدارتها. اجلمعية السعودية للمعلم جسمعضو  
 ، مصر.اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريسعضو  

 

 
ألفضل  م من اجلمعية املصرية للرتبية العلمية2018لعام  جائزة أ. د. يسري عفيفيمت احلصول على  

 .م2017حبث منشور يف اجمللة املصرية للرتبية العلمية خالل عام 

 
 **** **** 

 خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 عضوية اجلمعيات العلمية

 اجلوائز العلمية


