
 

 

 المعلومات الشخصیة
 االسم الثالثي واللقب مریم فوزي حمید البیضاني  

 الموالید 6/10/1975
البصره    محل التولد  

 الجنسیة العراقیة
 الحالة الزوجیة 
 عدد األطفال 

 العنوان البصرة / المعقل / محلة الھادي 
Mariam.hameed2005@yahoo.com البرید االلكتروني 

 تلفون 07801206362
 اللقب العلمي مدرس 

 االختصاص العام علوم حیاة 
 االختصاص الدقیق تلوث بیئي 

 االختصاص الحالي تقنیات حیویة في الطحالب 
وااللقاب العلمیة الشھادات  

خرجتاریخ الت عنوان الرسالة /االطروحة الجامعة البلد  الشھادة 
التكوین النوعي للھائمات النباتیة في شط العرب وأثر  البصرة العراق

العوامل البیئیة على مدى قابلیة بعضھا على انتاج 
یةومراكمة المركبات الھیدروكاربون  

 الدكتوراه 2014

قابلیة بعض انواع السیانوبكتریا على مراكمة  البصرة العراق
وبعض العناصر الثقیلة الھیدروكاربونات االروماتیة   

 الماجستیر 2009

 المھارات
 المھارات 

 اللغة العربیة ممتاز

 اللغة االنكلیزیة جیدة جداً 

 لغات اخرى 

 الدورات التدریبیة
 اسم الدورة مكان الدورة مدة الدورة تاریخ الدورة

ایام 10  جامعة البصرة/ مركز الحاسبة  
 االلكترونیة

یةدورة الحاسبة االلكتون  

جامعة البصرة /مركز علوم  شھر 
 البحار

 دورة توفل

یوم 20  جامعة البصرة/ مركز الحاسبة  
 االلكترونیة

IC3 

17-21 /1/2010 جامعة البصرة /مركز تطویر  خمسة ایام 
طرائق التدریس والتدریب 

 

الدورة التطویریة الخامسة 
 والثمانون

 جامعة البصرة /مركز علوم یوم واحد 2015
 البحار

ورشة عمل مناقشة الخطة 
 الخمسیة لمركز علوم البحار

3 – 10 /5 /2015 جامعة البصرة /مركز تطویر  اسبوع 
طرائق التدریس والتدریب 

 

) 40الدورة التأھیلیة (
 للتدریسیین

25 – 26 /3/2015 جامعة البصرة /كلیة الطب  یومین 
 البیطري

ورشة عمل التقنیات الحدیثة 
وتنقیة وتشخیص في فصل 

    
  

2015تشرین الثاني  22-24 جامعة البصرة /مركز علوم  ثالثة ایام 
 البحار بالتعاون مع كلیة العلوم

ورشة عمل السالمة واالمن 
الكیمیائي واالحیائي 

   
  

14/1/2016 رة /  كلیة العلومجامعة البص یوم واحد  الورشة العلمیة االولى  
 للتقنیات والمعالجات الحیویة
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جامعة البصرة / كلیة العلوم /  یوم واحذ  12/12/2016
 قسم علوم الحیاة 

ندوة تلوث االنھر في محافظة 
 البصرة / الواقع والحلول

جامعة البصرة /كلیة علوم  یوم واحد 2017 /1 /26
لومات الحاسوب وتكنولوجیا المع  

ورشة عمل حول تقییم 
البحوث العلمیة وطرائق 
النشر وعوامل التأثیر 

 واالقتباس 
جامعة البصرة / كلیة العلوم /  یوم واحذ 10/5/2017

 قسم علوم الحیاة
ندوة بعنوان " االثر البیئي 

 للتلوث النفطي وسبل المكافحة 

14/11/2017اعتباراً من  وم جامعة البصرة / مركز عل اسبوعان  
 البحار 

ورشة عمل في كیف تنجح 
بالحصول على منحة مالیة 
 لتغطیة نفقات البحث العلمي 

ورشة عمل حول مشروع  جامعة البصرة / كلیة الزراعة  یوم واحد  21/12/2017
 اطلس شط العرب 

23/11/2017 – 12/11من  جامعة البصرة/ مركز تطویر  اسبوعان  
طرائق التدریس والتدریب 

 الجامعي 

) 124الدورة التطویریة (
 لطرائق التدریس 

 المناصب االداریة
 الوظیفة ( تبدأ من الوظیفة الحالیة ) من الفترة إلى الفترة

   

   

   

   

   



 

 النشاط البحثي
تاریخ النشرمكان و  اسم النشاط 

Marsh Bulletin 1(1): 59-73.(2006) 
 

Abundance and distribution of phytoplankton in 
some southern Iraqi waters 

A.J.M.Al- Zubaidi  , D.S. Abdullah , K.K. Houriabi 
and M. Fawzi 

2010 ( 16 – 1) :2) , العدد (28مجلد (مجلة البصرة للعلوم ,ال قابلیة بعض انواع السیانوبكتریا على مراكمة الھیدروكاربونات  
 االروماتیة

د طالب و حمید , مریم فوزيعذبي , احمد محسن والسعد ,حام  
) 2014(. 23 – 16:  1) 5مجلة علوم ذي قار ,مجلد (  

 
Cladophora crispataقابلیة الطحلب االخضر  على مراكمة  

. المركبات الھیدروكاربونیة وانتاجھا  
 حمید , مریم فوزي و السعد , حامد طالب وعذبي ,احمد محسن

الجزء  40مجلة ابحاث البصرة (العلمیات) ,العدد  3B   :131 – 145 
.)2014(  

 

قابلیة بعض انواع الطحالب الخضر المزرقة (السیانوبكتریا) على 
 انتاج المركبات الھیدروكاربونیة

و السعد , حامد طالب حمید , مریم فوزي و عذبي , احمد محسن  
International Journal of Environment & Water ,Vol 4, issue 

2 .(2015) 
 

Dstribution of chemical element in zooplanktons 
from southern Iraqi waters 

Ajeel,Shaker G. ; Al-Imarah,Faris J. and Hameed, 
Mariam F 

Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences, 
4(2):126-134.(2016) 

Environmental Assessment of Petroleum 
Hydrocarbons in fish species from North-West 

Arabian Gulf 
Balqees S. Al-Ali, Mariam F. Al-Bidhani, Dhafar 

Dh. Al-Khion, Ghassan A. Al-Nagar, Hamid T. Al-
Saad 

Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences 
March- May 2017; 5(1) :56-62 
 
 
 
 
 
 

The Effect of the Presence or Absence of Carbon on 
the Accumulation and Bioremediation of 

Hydrocarbon Compounds in Cyanobacterium 
Oscillatoria Tenuis 

Mariam F. Al-Bidhani 

International conference on Natural Science and Environment 
(ICNSE) held in Baku, Azerbaijan  on 30th – 31st  October 2017 
.  

Continuity of pollution by petroleum hydrocarbons 
in the water and sediments of Shatt Al- Arab river, 

southern Iraq , North West Arabian Gulf . 

 – 10 جامعة البصرة -وقائع المؤتمر الوطني السابع للبیئة والموارد الطبیعیة
11/11/2015   

على  )السیانوبكتریا (قابلیة بعض انواع الطحالب الخضر المزرقة 
لھالعناصر الثقی مراكمة بعض  

 حمید , مریم فوزي و السعد , حامد طالب وعذبي ,احمد محسن

 النشاطات الثقافیة ( المشاركات في المؤتمرات والندوات وغیرھا)
 اسم النشاط  مكانھ وزمانھ

2004ة البصرة /مركز علوم البحار العراق /جامع  المؤتمر البیئي االول حول اھوار المنطقة الجنوبیة 
 العراق/ البصرة / كلیة العلوم

2010كانون الثاني  6 – 4  
 المؤتمر الوطني الرابع للبیئة والموارد المائیة

 العراق/ البصرة / كلیة العلوم
10 – 12 /11 /2015  

والموارد الطبیعیة المؤتمر الوطني السابع للبیئة  

  
Baku , Azerbaijan on 30th – 31st October 2017 International conference on natural science and 

environment 
 
الشھادات التقدیریةكتب الشكر والجوائز و   

 
 

 الشھادة تاریخ  الجھة المانحة سبب المنح



 

شھادة تقدیریة للمشاركة في المؤتمر الوطني  12/11/2015 – 10 كلیة العلوم  المشاركة في المؤتمر
 السابع للبیئة والموارد الطبیعیة

شھادة تقدیریة للمشاركة في ورشة عمل  11/2015/ 24 – 22 مركز علوم البحار  المشاركة في الورشة 
السالمة واالمن الكیمیائي واالحیائي  

 واالشعاعي في مختبرات جامعة البصرة  

الورشة المشاركة في  شھادة مشاركة في ورشة العمل ( التقنیات  25/3/2015 كلیة الطب البیطري  
الحدیثة في فصل وتنقیة وتشخیص المواد 

 الفعالة في النباتات واالعشاب الطبیة ) 

    

 

Personal information 

First Name and  sur 
Name 

Mariam Fawzi Hameed Al-Bidhani 

Date of Birth 6/ 10 /1975 

Place of Birth  Basrah 

Nationality Iraqi 

Marital Status  

Number of Children  

Address  Basrah – maaqal – Al- Hadi locality 

E-mail Mariam.Hameed2005@yahoo.com 

Telephone number 07801206362 

Scientific Rank  lecturer 

General Specialty  Biology 

precise specialization  Biotechnology in algae 

Date of first 
appointment at the 
university 

 13 /1 / 2000 

the certificates and scientific title 
Certificate title of the thesis University Country 
Doctorate Qualitative composition of phytoplankton in 

Shatt Al-Arab and the impact of 
environmental factors on the extent to which 
some of the production and accumulation of 
hydrocarbon compounds 

 Basrah  Iraq 

Master  The ability of some species of cyanobacteria 
to accumulate the aromatic hydrocarbons and 
some heavy metals 

 Basrah  Iraq 

Higher Diploma    

Skills 
Arabic  Excellent 

English  Very good 

other language  

training courses 
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Course Name Place Duration Date 
   10 days  

 Toefl Basrah university / marine 
science center 

 One month  

 IC3 Basrah university /  20 days  

    

    

Administrative Posts 
Career ( now) From To 

   

   

   

   

   



 

 
 

Research Activity 

Seminars Place and date of publication 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cultural activities 
Seminars Place and date 

  
  
  
  
  

Awards and thanks and appreciation certificates for the 
school year 

Certificate data issued by reason 
    

    

    

Teaching Experience 
studied Stage 

  

  

  

  

Supervision of postgraduate number 
  

  

  

  

 


