
  

  السیرة العلمیة

  الهام جبار فارس د.  :الكامل االسم

  وزارة التربیة  1989تاریخ اول تعیین ومكانه:

  مسلمة الدیانة:

  طرائق تدریس الریاضیاتخصص الدقیق: الریاضیات، الت :العام التخصص

  / جامعة بغدادابن الهیثم –للعلوم الصرفة  كلیة التربیةقسم الریاضیات/  عنوان العمل:

  07901630233الهاتف النقال:

  ilhamfaris2017@gmail.com: البرید االلكتروني

Google scholar  ilhamfaris  

  اوًال: المؤهالت العلمیة:

  االختصاص  التاریخ  الجامعة  الكلیة  الدرجة العلمیة

  الریاضیات  1989  بغداد  التربیة/ ابن الهیثم  بكالوریوس

  طرائق تدریس الریاضیات  1995  بغداد  التربیة/ ابن الهیثم  الماجستیر

  طرائق تدریس الریاضیات  2003  بغداد  التربیة/ ابن الهیثم  الدكتوراه

  

  

  

  

  



  ثانیًا: التدرج الوظیفي:

  اللقب  الجهة  الى –الفترة من 

  مدرسة  وزارة التربیة  1996- 1989

  مساعدمدرس  كلیة التربیة/ابن الهیثم/ جامعة بغداد /قسم التربیة   2002- 1996

  مدرس كلیة التربیة/ابن الهیثم/ جامعة بغداد /تربیةقسم ال  2010- 2002

  أستاذ مساعد كلیة التربیة/ابن الهیثم/ جامعة بغداد /التربیة قسم   2017 - 2010

  استاذ مساعد  كلیة التربیة/ابن الهیثم/ جامعة بغداد/قسم الریاضیات  - 2017

  

  ثالثًا: التدریس الجامعي:

  الجهة (الكلیة)  الجامعة  الى- الفترة من 

  / ابن الهیثمالتربیة  بغداد  2018- 1996

  

  رابعاً: المقررات الدراسیة التي قمت بتدریسها:

  السنة  المادة  القسم  ت

  الریاضیات  1
المناهج الدراسیة وطرائق تدریس الریاضیات 

  ماجستیر ودكتوراه في االختصاص العام
1996 -2018  

  2018- 1996  للدراسات االولیة العملیةالتربیة   الریاضیات  2

  2018 - 2013  الماجستیر والدكتوراه  /طرائق تدریس الریاضیات  الریاضیات  3

  التربیة   4
الماجستیر طرائق  /االحصاء والقیاس والتقویم 

  تدریس (الریاضیات والعلوم )
2012  

  التربیة   5
ماجستیر ودكتوراه  مناهج وطرائق تدریس الریاضیات

  في االختصاص الدقیق
2015 -2018  

  التربیة  6
ماجستیر ودكتوراه في  الحلقة الدراسیة السمینار

  االختصاص الدقیق
2010 -2017  

  



  

  

  خامسًا: (االطاریح، الرسائل) التي أشرفت علیها:

ماجستیر ،   العنوان

  دكتوراه

  السنة   القسم   الجامعة

  بتقویم الحجج وكشفاالصالة الریاضیة وعالقتها 

  المغالطات لدى طلبة اقسام الریاضیات في جامعة بغداد 

  2011  التربیة  بغداد  ماجستیر

تحلیل كتاب الریاضیات للصف الثالث المتوسط على وفق 

  تصنیف ولیم عبید

  2014  التربیة  بغداد  ماجستیر

تحلیل محتوى كتب الریاضیات للمرحلة االبتدائیة على وفق 

  المعرفة الریاضیةمكونات 

  2014  التربیة  بغداد  ماجستیر

  طالب  في تحصیل (SWOM)سوم ةأثر ستراتیجی

  عالي والتفكیر الصف الثالث المتوسط لمادة الریاضیات 

  الرتبةلدیهم

  2015  التربیة  بغداد  ماجستیر

  اثر استخدام ستراتیجیةجیكسو في تعدیل الفهم الخاطئ 

لطالب الصف الخامس العلمي وذكاؤهم  لمادة الریاضیات

  االجتماعي

  2015  التربیة  بغداد  ماجستیر

  تعلمي وفًقا ألنموذج كولب المعدل واثره  -تصمیم تعلیمي

  في فاعلیة الذات الریاضیة والتحصیل عند طالب الرابع 

  العلمي

  2015  التربیة  بغداد  دكتوراه

اثر أنموذج التعلیم الستراتیجي في تحصیل الطالبات ذوات 

صعوبات تعلم الریاضیات ودافعیة االنجاز وحل المشكالت 

  2015  التربیة  بغداد  دكتوراه



  لدیهن

  أثر انموذجي المنشور القائم ألسالیب الفهم والتعلیم 

  التولیدي في الحساب الذهني وتحصیل مادة الریاضیات 

  المتوسطعند طالبات األول 

  2015  التربیة  بغداد  دكتوراه

 البراعـــة الریاضیــة لدى طلبــــة قسم الریاضیات في

  كلیات التربیــة

  2018  التربیة  بغداد  ماجستیر

أثر أنموذج ستیبانـز المعدَّل في التحصیل والتفكـیر المنظومي 

  لدى طالب الصف األول المتوسط 

  في مادة الریاضیات

  2018  التربیة  بغداد  ماجستیر

  

  سادساً: المؤتمرات والندوات العلمیة التي شاركت فیها:

  العنوان  السنة  مكان انعقادها  نوع المشاركة

 القاء

  محاضرات 

كلیة التربیة ابن الهیثم/ قسم 

  تربیةال
 ندوات متعددة في مجال االختصاص  2018- 2012

  حضور
جمعیة جامعة عین شمس/

  تربویات الریاضیات
 جمعیة تربویات الریاضیاتمؤتمر   2005

 مؤتمر الجامعة االمریكیة   2007  بیروت -الجامعة االمریكیة  حضور

 مشاركة ببحث
كلیة التربیة  –جامعة بابل 

  االساسیة
 المؤتمر الدولي االول للكلیة  2013

  2017  جامعة بایدن  حضور
المؤتمر الدولي عن العلوم والطب 

  واالتصاالت والتعلیم

  2018- 2012  العراقیة المختلفة الجامعات  حضور 
مؤتمرات دولیة ومحلیة متخصصة 

  بمجال التعلیم 



حضور 
  ومشاركة

  دراسة االطفال خارج المدرسة  2013  ورشة عمل (االمم المتحدة)

  مؤسسات المجتمع المدني المختلفة  2018- 2015  ورش عمل  حضور 

  

  سابعًا: األنشطة العلمیة األخرى:

 )12العلیا ( اشراف على طلبة الدراسات -

 )3اشراف على طلبة المرحلة الرابعة في قسم الریاضیات لبحوث التخرج (عدد  -

اطروحة  13رسالة ماجستیر و 25: عضو مناقش لرسائل واطاریح طلبة الدراسات العلیا  -

 دكتوراه 

  .بحث)20( / وزارة التربیة  التربویة مركز البحوثیم علمي لمجلة مق -

  )10وزارة التربیة ( /مقیم تعضید لمركز البحوث التربویة  -

مقیم علمي لرسائل الماجستیر في االختصاص للجامعة المستنصریة كلیة التربیة االساسیه  -

  )4) رسالة ولكلیة التربیة (15(

  محكم علمي لمنصة ارید  -

العراقیة محكم علمي وخبرة علمیة لبحوث الماجستیر والدكتوراه في االختصاص للجامعات  -

  )60والعربیه (

  )6مقیم علمي لبحوث الترقیات العلمیة ( -

  

الخبیر   ثامناً: المشاریع البحثیة في مجال التخصص لخدمة البیئة والمجتمع او تطویر التعلیم:

الوطني لمشروع ودراسة االطفال خارج المدرسة في الشرق االوسط ... دراسة احصائیة موسعه 

  2014- 2013شملت الدول العربیة كافة

  

  الیوجدتاسعًا: عضویة الهیئات العلمیة المحلیة والدولیة:

  

  



  عاشرا: الدورات التي اجتازها:

 1996/ جامعة بغداد  دورة طرائق التدریس/ وحدة تطویر طرائق التدریس -

. 

  

  والشهادات التقدیریة: حادي عشر: كتب الشكر

  الشهادات التقدیریةكتاب شكر مع  الجهة المانحة  التاریخ

اعداد دراسة االطفال خارج المدرسة مع   وكیل الوزیر /وزارة التربیة   2015 /14/6

  االمم المتحدة

  المؤتمر العلمي االول لبحوث الطلبة  قائمقامیة االعظمیة  5/6/2017

  المؤتمر العلمي االول لبحوث الطلبة  مدیریة تربیة الرصافة االولى  2017 /6 /11

كتب شكر ألقامة الندوات وورش العمل   عمید كلیة التربیة ابن الهیثم   2018- 2015

والعمل مع اللجان الدائمة والمؤقتة المهمه 

.  

كتب شكر وشهادات تقدیریة لحضور   عمداء الكلیات ورؤساء المؤوسات  2018- 2005

الندوات والمؤتمرات في الجامعات العراقیة 

  ومنظمات المجتمع المدني

  


