السيرة الذاتية

األستاذ المساعد الدكتور  /مازن ثامر شنيف
العنوان :العراق  /محافظة القادسية
الهاتف المحمول07810404980 :
بريد الكترونيmazinm3@gmail.com :



دكتوراه فلسفة في التربية /طرائق تدريس علوم الحياة 2012م ،من جامعة بغداد /كلية التربية/ابن الهيثم
ماجستير طرائق تدريس علوم الحياة عام 2003م ،من جامعة القادسية /كلية التربية.



بكالوريوس تربية علوم الحياة عام 2000م ،من جامعة القادسية /كلية التربية.



عضو الهيئة التدريسية في قسم العلوم التربوية والنفسية /كلية التربية /جامعة القادسية



محاضر في أقسام علوم الحياة واللغة االنكليزية والرياضيات /كلية التربية /جامعة القادسية.



محاضر في مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي /جامعة القادسية .

المهارات المهنية واإلدارية :










عضو لجان الجودة والمشتريات وتثمين األسعار في كلية التربية /جامعة القادسية .
عضو لجنة الجرد في مكتبة كلية التربية /جامعة القادسية .
عضو اللجنة الثقافية في قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية.
مقرر لجنة المشاهدة والتطبيق في كلية التربية  /جامعة القادسية .
عضو لجنة األرشفة االلكترونية في كلية التربية .
عضو لجنة االعتراضات االمتحانية .
عضو لجنة استقبال الطلبة الجدد .
عضو اللجنة االمتحانية في قسم العلوم التروية والنفسية .
عضو لجنة متابعة شؤون موظفي كلية التربية .

األبحاث العلمية :
 -1بناء معايير الختيار الوسيلة التعليمية المناسبة لتحقيق هدف الدرس(،مشترك مع د.كريم بالسم خلف )
،مجلة القادسية ،العدد(، )1المجلد (، )4حزيران . 2005
 -2واقع التربية اإليمانية في كتب علم األحياء المرحلة المتوسطة  ( ،مشترك مع عالء احمد عبد الواحد مجلة
القادسية في اآلداب والعلوم التربوية  ،العدد( ،)2المجلد()2006( )5
 -3فاعلية خرائط المعرفة في تحصيل مادة األحياء لدى طالب الخامس العلمي ،مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية
،كلية اآلداب ( ،مشترك مع أ.د.م.نادية حسين العفون)

-4
-5
-6
-7
-8
-9

دراسة مفاهيم التربية الغذائية في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية  ،مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية  ،كلية
اآلداب /جامعة القادسية .
أخالقيات المياة في كتب العلوم وعلم األحياء لمرحلتي االبتدائية والثانوية (مشترك مع د.عبد الكريم عبد
الصمد السوداني و عالء احمد عبد الواحد) ،مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية .
اتجاهات مدرسي علم األحياء نحو القضايا البيو اخالقية  .مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية /كلية
التربية /جامعة القادسية
فاعلية منظم عظم السمكة في تجهيز المعلومات لدى طالبات الصف الخامس العلمي (مشترك مع د.عالء
احمد عبد الواحد)
أثر استخدام األسئلة السابرة في تنمية اتجاهات طالبات الصف الرابع العلمي نحو قضايا الطاقة المتجددة .
(مشترك مع د.عالء احمد عبد الواحد) .
ثقافة الترشيد في كتب علم االحياء للمرحلة الثانوية (.مشترك مع أ.د.عبد الكريم عبد الصمد )

Name : mazin thamer shnaef
Age:35 , Gender: male
Ph D. Assistant professor
Phone number: 009647810404980
Date of birth : 21-10-1978
Place of birth: Diwaniyah
Present address : Diwaniyah _Iraq
Nationality : Iraqi
Email :mazinm3@gmail.com
Certificates :
1-BSc. Biology Qadisiya University
2-MSc (Biology-Teaching method) Qadisiya University
3- PhD (Biology-Teaching method) University of Baghdad
4-computer certificate (windows ,word ,excel, power point ,spss) from Imtiaz
centre Under Microsoft company Guide
5-Certificate English language from college of language –Baghdad University
Work background:
Teaching in college of education/ education and psychology department in
Qadisiya University From 2006 to till now

