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 Personal information   المعلومات الشخصي -1

 االسم

Name 

 خمائل شاكر ابو خضير الجنابي   

Khamaile Shaker Abu Khudhair 

 الجنسية

Nationality  

  عراقية

 Iraqi 

 البريد االلكتروني

E-mail 

kh_dream2011@gmail.com 

Kh_dream_1980@yahoo.com 

  

 Certificates  الشهادات -2

 م2002-2001جامعة بغداد /     تاريخ/ اداب  بكالوريوس 

Bachelor of Arts / History / University of Baghdad 2001-2002 

  م2002كلية االداب /جامعة بغداد/ماجستير تاريخ القديم 

 Master of ancient history / University of Baghdad / College of Arts 

2008 

 م2012كلية االداب/جامعة بغداد/دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم. 

 Doctor of Philosophy in Ancient History / University of Baghdad / 

College of Arts 2014 

 

 السيرة الذاتية

C.V 

mailto:kh_dream2011@gmail.com
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 Experiences  الخبرات -3

   سنوات  7مدة ( ع)جامعة االمام جعفر الصادق /تدريسية في كلية االداب

 م2012/م2002

  •Teaching in the Faculty of Arts / Imam Jaafar Sadiq University  for 7 

years 2008/2016 

  م الى االن2012الجامعة المستنصرية من / تدريسية في كلية التربية 

  •Teaching in the College of Education / University of Mustansiriya 

from 2016 until now. 

 

 جانلعضوية المنظمات وال -2

Membership of organizations and committees 

  ىديال/ عضو في جمعية اشنونا للكفاءات العلمية 

 •Member of Ashnona Association for Scientific Competencies / 

Diyala 

  القاهرة/ عضو في اتحاد االثاريين العرب 

 •Member of the Union of Arab Archaeologists / Cairo 

 االمارات العربية المتحدة /   عضو في االتحاد الدولي للغة العربية.  

Member of the International Federation of Arabic Language / 

United Arab Emirates. 

      ماليزيا/ عضو منصة اريد 

 •Member of Arid Platform / Malaysia 

  العراق/  االكاديميينعضو نقابة 

 •Member of the Syndicate of Academics / Iraq 
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 Training programs  الدورات التدريبية وورش العملالبرامج و -5

 courses and workshops 

  م2015/ الجامعة المستنصرية / دورة في قيادة الحاسوب. 

 •A course in computer leadership / University of Mustansiriya / 

2015 

 ة في اعداد المدربين دورة تدريبي(tot / ) وزارة العمل والشؤون االجتماعية /

 م2017/بغداد

 •Training course in the preparation of trainers (tot) / Ministry of 

Labor and Social Affairs / Baghdad / 2017 

  2017بغداد / دورة قيادة الحاسوب 

 •Computer Leadership Course / Baghdad 2017 

  كلية التربية االساسية / قسم العلوم /دورة اعداد مايكروسوفت بور بوينت

 2012/ الجامعة المستنصرية 

Microsoft PowerPoint Preparation Course / Science Department / 

College of Basic Education, Mustansiriya University / 2018 

 Published research  البحوث المنشورة -2

  الرمزية في الفكر الديني في حضارة بالد الرافدين ، مجلة دراسات في

 م2012، 55العدد  واآلثارالتاريخ 

• Symbolism in Religious Thought in Mesopotamia, Journal of Studies in 

History and Archaeology Issue 55, 2016. 

  واآلثارمجلة دراسات في التاريخ / الكاهن عند العرب قبل االسالم  /

 م2017

Priest of the Pre-Islamic Arabs / Journal of Studies in History and 

Antiquities / 2017 

  م2017/ مجلة اشنونا/ في اثينا  وإصالحاتهصولون 

• Solon and its reforms in Athens / Ashuna Magazine / 2017 
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 مجلة دراسات االديان المحكمة /  ي بالد الرافدينالصالة والتراتيل ف /

 م2017

• Prayer and hymns in Mesopotamia / Journal of Religious Studies Court 

/ 2017 

  م2017/ 31العدد / مجلة الواح / العدل في الفكر العراقي القديم 

• Justice in Ancient Iraqi Thought / Al-Wahh Magazine / Issue 31/ 2017 

  مجلة / مؤسسات المجتمع المدني ودرها في بناء المجتمع عبر التاريخ

 م2012/  3العدد / اشنونا 

• Civil society organizations and their history-building efforts / Ashona 

Magazine / Issue 3 / 2018. 

  م2012/ 2العدد / مجلة اشنونا  /والتأثيرالنبي سليمان الملك القوة 

• Prophet Solomon the King of Power and Influence / Ashona Magazine / 

Issue 4/ 2018 

  في تحصيل  يم بإستراتيجية التدريس التبادليتدريس مادة التاريخ القد أثـر

مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات / طالبات المرحلة االولى 

 م2012 /31العدد/االمارات/  واالجتماع

 

 مجلة / وأثار حضارة العراق القديمتراث الحفاظ على  اهمية

 م2012/ االمارات/  واالجتماعالفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات 
• The teaching of ancient history with the strategy of interactive teaching 

in the achievement of students of the first stage / Journal of Arts, 

Literature and Humanities and The Meeting / UAE / Issue31 / 2018. 

  مجلة / مدينة دلفي اهميتها ومكانتها الدينية في بالد اليونان

 م37/2012العدد/ واسط/ كلية التربية 
• The city of Delphi its importance and religious status in the 

country of Greece / College of Education magazine / Wasit / 

Issue37/2019 
 

 Activities  النشاطات -7

  االلكتروني( نت.الصدى)كاتبة مقاالت تاريخية وثقافية على موقع 

• Historical and cultural articles writer on the website (Echo.net) 
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  Skills  المهارات التي يتقنها -2

Microsoft Office 

Windows XP 

Internet Explorer  

 


