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 شيماء حاتم عبدهللا المجمعي                                           االسم الرباعي واللقب / 
 

 المعلومات الشخصية 1

 املعلومات
 شيماء حاتم عبدهللا المجمعي  االسم الرابعي واللقب

 1980\10\11 اتريخ التولد

 متزوجة احلالة االجتماعية

 Bio.shaymaa@yahoo.com الربيد اإللكرتوين

 07728788103 رقم  املوابيل 
 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 مدرس الدرجة العلمية

 التقانة االحيائية القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي
 

 الشهادات 3

االختصاص  االختصاص العام الشهادة
 سنة التخرج الكلية اجلامعة الدقيق

 2002\2001 التربية ديالى علوم الحياة علوم الحياة البكالوريوس

علوم  املاجستري

 نبات\الحياة

 2005-2002 التربية ديالى نباتات طبية

 Liverpool نباتات طبية نبات  الدكتوراه

John Moores  

 2019-2015 الصيدلة

 

 األلقاب العلمية 4

 واتريخ األمر ( األمر اجلامعي ) العدد اللقب العلمي
 2005\12\4التاريخ:  8191العدد: مدرس مساعد

 2012\11\28التاريخ  18270العدد: مدرس
  أستاذ مساعد

  أستاذ
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5 
عناوين الرسائل 

 واألطاريح

 العنوان الشهادة
الكشف عن منتجات االيض الثانوي والعناصر املعدنية يف نبات السذاب  املاجستري

Ruta Chalepensis L. 
 Phytochemical and Antimicrobial Studies on الدكتوراه

Selected Medicinal Plants from the Iraqi Flora: 
Citrus Grandis, Citrus Sinensis and Ruta 

Chalepensis 
 

 

 

6 
المواد والمراحل 

 الدراسية التي يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 االحياء العام _نباتعلم  االوىل 
 اللغة االنكليزية االوىل 
 كيمياء نبات الرابعة

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
Flavonoids from two Turkish Centaurea 

species and their chemotaxonomic 
implications 

Trends in 
Phytochemic
al Research 

2017/12/1 

Anti‐MRSA activity of oxysporone and xylitol 
from the endophytic fungus Pestalotia sp. 

growing on the Sundarbans mangrove plant 
Heritiera fomes 

Phytotherapy 
Research 

2018/2 

Antimicrobial activity of kojic acid from 
endophytic fungus Colletotrichum 

gloeosporioides isolated from Sonneratia 
apetala, a mangrove plant of the Sundarbans 

Asian Pacific 
Journal of 
Tropical 
Medicine 

2018/5/1 

Isolation and antimicrobial activity of rutin and 
its derivatives from Ruta chalepensis 

(Rutaceae) growing in Iraq 

Records of 
Natural 

Products 
2019/1/1 

Sonneratinone: A new antimicrobial 
benzofuranone derivative from the endophytic 

Trends in 
Phytochemic

2019/9/28 
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fungus Aspergillus niger isolated from the 
mangrove plant Sonneratia apetala Buch.-Ham 

al Research 
(TPR) 

Anti-MRSA Constituents from Ruta 
chalepensis (Rutaceae) Grown in Iraq, and In 

Silico Studies on Two of Most Active 
Compounds, Chalepensin and 6-Hydroxy  

Molecules 2021/2/19 

Chalepin and chalepensin: Occurrence, 
biosynthesis and therapeutic potential 

Molecules 2021/3/14 

 

8 
المؤتمرات 

والندوات وورش 

 العمل المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها اسم املؤمتر / الندوة / ورشة العمل
Work shop in NMR at MMU  The Manchester 

Metropolitan 
University 

2019 

Work shop in NMR at Liverpool 

University 
Liverpool 
University 

2019 

 

 

 

 

 

 الدورات 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إىل -من  املنصب اإلداري / العلمي
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

  
  
  
  
  

 

12 
التقويم العلمي للبحوث 

 واألطاريح

  
  
  
  
  

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
   
   
   
   
   
   
   
   

 


