
 

 

 ةٌالشخص   المعلومات

 

 األسمالثالثً واللمب ندى مفٌد عبد اللطٌف

11/3/1979  الموالٌد 

 محاللتولد البصرة

 الجنسٌة عرالً

 الحالة الزوجٌة مطلمة

 عدد األطفال 1

ابً الخصٌبالبصرة /   العنوان 

nadamofeed79@gmail.com ًالبرٌد االلكترون 

07733939661   (00964)  تلفون 

مساعد مدرس  اللمب العلمً 

الفمرٌاتبٌئة   االختصاصالعام 

Indomysis nybini (Crustacea: Mysidacea هائمات حٌوانٌة )   االختصاص الدلٌك 

 االختصاص الحالً طالبة دكتوراه

 وااللماب العلمٌة الشهادات

 الشهادة تارٌخها انالرسالة / األطروحةعنو الجامعة البلد

 indomysisدراسة بٌئٌة وحٌاتٌة للمشري البصرة العراق

nybini(Crustacea: Mysidacea)  فً شط

 العرب ولناة شط البصرة

 الماجستٌر 2013\12\17

 2001 علوم حٌاة عام\كلٌة علوم  البصرة العراق
 

 البكلورٌوس

 المهارات

 المهارات 

 اللغة العربٌة √

 اللغة االنكلٌزٌة √

 لغاتاخرى 

 التدرٌبٌةالدورات 

 اسمالدورة الدورة مكان الدورة مدة تارٌخ الدورة

اٌام 7 2010 جامعة البصرة /مركز علوم البحار   االحٌاء 

ٌوم 7 2010  غة انكلٌزٌةللا مركز علوم البحار/ جامعة البصرة 

اٌام 7 2006  تكثٌر اسمان البنً مركز علوم البحار/ جامعة البصرة 

 23الى  16من 
/11 /2014  

اٌام 8 مركز تطوٌر طرائك التدرٌس والتدرٌب الجامعً  
 فً جامعة البصرة

لتدرٌسًٌ جامعة  38أهٌلٌةالدورة الت
 البصرة

ٌوم 14 2014  االحٌاء المجهرٌة واالمراض الغذائٌة مركز علوم البحار 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 النشاطات البحثٌة

 

 البحوث المنشورة مكان وتارٌخ النشر
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فً ثالث محطات فً مدٌنة  Indomysisnybiniالتركٌب الكٌمٌاوي للنوع
 العراق -البصرة

 مجلة البصرة للعلوم)أ(
(1(.العدد)33المجلد )  

2015 

فً بٌئة Indomysisnybini (Mysidacea)دراسة بٌئٌة للنوع المشري

 المٌاه المالحة والموٌلحة فً محافظة البصرة جنوب العراق

 
 
 

 24الى  22من 
/11 /2015  

اٌام 3 والكٌمٌائٌة العلوم المسؤولة مركز علوم البحار/ جامعة البصرة   

 24الى  20من 
/12 /2015  

ٌوم4  معالج الصور مركز الحاسبة االلكترونٌة /جامعة البصرة 
Adopephotoshop 7.1 me 

 
 المناصب اإلدارٌة معالج الصور

 الوظٌفة ) تبدأ من الوظٌفة الحالٌة( الفترة من الى الفترة

 تدرٌسً )مدرس مساعد( 17/8/2017 طالب دكتوراه

 تكلٌف بمتابعة  النشاطات الشهرٌة لمسم االحٌاء البحرٌة 2015\10\7 

 باٌلوجً  -مساعد باحث  9/2/2003 

   



 

 

 ًالنشاطالبحث  

جامعة البصرة \مركز علوم البحار 
 العراق\

-13المشاركة فً المؤتمر العلمً الثالث ألعادة تاهٌل اهوار جنوب العراق البصرة من الفترة 
 2002من نٌسان  14

جامعة البصرة \علوم البحار مركز 
العراق\  

-20ألعادة تاهٌل اهوار جنوب العراق البصرة من الفترة  نًالمشاركة فً المؤتمر العلمً الثا
 2002من كانون االول  22

 راسٌةالد للسنة التمدٌرٌة داتلشهاا و الشكر وكتب الجوائز

 الشهادة تارٌخها الجهة المانحة المنح سبب

معالج الصور المشاركة فً دورة  شهادة مشاركة 2015 مركز الحاسبة االلكترونٌة /جامعة البصرة 

 شهادة مشاركة 2015 مركز علوم البحار المشاركة فً دورة العلوم المسوؤلة والكٌمٌاء

المشاركة بدورة االحٌاء المجهرٌة واالمراض 
 الغذائٌة

 شهادة تمدٌرٌة 2014 مركز علوم البحار/جامعة البصر ة

لمناسبة الحصول على شهادة الماجستٌرفً 
علوم حٌاة\ للعلوم الصرفة  كلٌة التربٌة  

 تهنئة 2013 رئٌس جامعة البصرة

انكلٌزيالمشاركة بدورة   /جامعة البصرة التعلٌم المستمرمركز    شهادة تمدٌرٌة 2010 

 شكر وتمدٌر 2009 المدٌر العام لمركز علوم البحار لبذل جهود ممٌزة فً المسم

 شكر وتمدٌر 2007 المدٌر العام لمركز علوم البحار لبذل جهود ممٌزة فً المسم

    

 شكر وتمدٌر   الخبرات التدرٌسٌة

 شكر وتمدٌر  اسم المادة التً درستها المرحلة الدراسٌة

 شكر وتمدٌر  هائمات البٌئة/ لسم علوم  العلومثالثة / كلٌة مرحلة 

  

  



 

 

Personal information 

First Name and sur Name Nada MofeedAbadalateefAL-Baghdadai 

Date of Birth 1979 

Place of Birth Basrah- Iraq 

Nationality Arabian 

Marital Status Divorced 

Number of Children 1 

Address Basrah- Ab-qausbe 

E-mail nadamofeed79@gmail.com 

Telephone number 009647733939661 

Scientific Rank assistant teacher 

General Specialty Invertebrates Ecology 

precise specialization Zooplankton- Indomysisnybini (Mysidacea) 

Date of first appointment at 

the university 

9\2\2003 
 

The certificates and scientific title 

Certificat

e 

Title of the thesis University Country 

Master Ecological and Biological study of Indomysis 
nybini(Crustacea :Mysidacea)in Shatt AI Arab and 

Shatt Al basrah canal 

Basrah Iraq 

BA B.Sc.,Biology,Basrah University,2001 Basrah Iraq 

Skills 

Arabic √ 

English √ 

Other language  

training courses 

Course Name Place Duratio

n 

Date 

Bioiogy Center of Marine Sciences / 
University of Basra 

7 days 2010 

English language Center of Marine Sciences / 
University of Basra 

7 days 2010 

The training course 38for 
the teaching of Basra 

University 

Center for the development of 
teaching methods and university 

training at the University of Basra, 

8 days 16-23/11/2014 

Microbiology and 
nutritional diseases 

The training course for the teaching 
of Basra University 

 

14 day 2014 

Responsible Science 
And Chemistry 

Center of Marine Sciences / 
University of Basra 

3 day 22-24/11/2015 



 

Photo Processor 
Adopephotoshop 7.1 me 

Center of Electronic Computing 
University of Basra 

4 days 20-24/12/2015 

Administrative Posts 

Career ( now) From To 

PhD student 17⁄ 8⁄ 2017 assistant teacher 

 7⁄ 10⁄ 2015 Assigning to follow up the monthly 
activities of the Marine Biology 

Department  9⁄ 2⁄ 2003 Research assistant 

 
 

Research Activity 

Published Researches Place and date of publication 

Chemical Compsition of Indomysisnybini from 
three Station in Basrah City ,Iraq 

Oceanography and Fisheries Volume 5 
Issue 4-December 2017 

Ecological study of Indomysisnybini from family 
Mysidacea in marine and brackish water 

Environments in Basrah governorate ,Southern 
Iraq 

Basra Science Journal (a) 

Volume (33). Number (1) 

2015 

Cultural activities 

Seminars Place and date 

Participation in the Third Scientific 

Conference for Rehabilitation of the 

Marshlands of southern Iraq Basra from 13-

14 April 2009 

 

Center of Marine Sciences / 

University of Basra 

 

 Participation in the second scientific 

conference for the rehabilitation of the 

marshes of southern Iraq Basra from 20-22 

December 2007 

Center of Marine Sciences / 

University of Basra 

  

Awards and thanks and appreciation certificates for the school year 

Certificate data issued by reason 

Certificate of 
participation 

2015 Center of Electronic 
Computing University of 

Basra 

Photo Processor 
Adopephotoshop 7.1 me 

Certificate of 
participation 

2015 Center of Marine 
Sciences / University of 

Basra 

Participation in the course of 
responsible science and chemistry 



 

A certificate of 
appreciation 

2014 Center of Marine 
Sciences / University of 

Basra 

Participation in microbiology and 
nutritional diseases 

Congratulation 2013 President of the 
University of Basra 

On the occasion of obtaining a master's 
degree in the Faculty of Education for 
Pure Sciences \ Department of Life 

Sciences A certificate of 
appreciation 

2010 Center for Continuing 
Education \ University of 

Basra 

Participation in an English course 

Thanks and 
appreciation 

2009 Director General of the 
Center for Marine 

Sciences 

To make outstanding efforts in the 
Marine Biology Section 

Thanks and 
appreciation 

2007 Director General of the 
Center for Marine 

Sciences 

To make outstanding efforts in the 
Marine Biology Section 

    
 
 
 
 
 

Teaching Experience 

studied Stage 

Plankton 
 
 

Third stage \College of Science \ 
Department of Environmental Sciences 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 تعهد خطً

 انً ............................................................. المولع ادناه اتعهد ان كل المعلومات التً ادلٌت بها فً

 السٌرة الذاتٌة صحٌحة واذا ظهر خالف ذلن فأنً اتحمل كافة التبعات المانونٌة واالدارٌة.

 

 التولٌع/

 االسم/

 التارٌخ

 
 
 
 

عباس خلف                                                                        أ.د. علً عبد الزهرة دعٌبلأ.د. طالب   
 

 رئٌس لسم االحٌاء                                                     مدٌر عام مركز علوم البحار


