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  المعلومات الشخصي -1

 خمائل شاكر ابو خضير الجنابي    االسم

 عراقية الجنسية

 م1108  / كربالء/ العراق  التولد

 Kh_dream_1980@yahoo.com البريد االلكتروني

 الشهادات -2

 م2882-2881جامعة بغداد /     تاريخ/ اداب  بكالوريوس 

  م2880كلية االداب /جامعة بغداد/ماجستير تاريخ القديم 

 م2812االدابكلية /جامعة بغداد/دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم. 

 

 الخبرات -3

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

 م2812/م2880

  م الى االن2812الجامعة المستنصرية من / تدريسية في كلية التربية 

 

 جانلعضوية المنظمات وال -2

  ىديال/ عضو في جمعية اشنونا للكفاءات العلمية 

CV 

 السرية الذاتية
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  القاهرة/ االثاريين العرب عضو في اتحاد 

 االمارات العربية المتحدة /   عضو في االتحاد الدولي للغة العربية.  

      ماليزيا/ عضو منصة اريد 

  العراق/ عضو نقابة المعلمين 

 

 الدورات التدريبية وورش العملالبرامج و -5

  م2815/ الجامعة المستنصرية / دورة في قيادة الحاسوب. 

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

 م2817/بغداد

  2817بغداد / دورة قيادة الحاسوب 

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

 2810/ الجامعة المستنصرية 

 الشهادات التقديرية -2

   في المؤتمر العلمي السادس لقسم  من بيت الحكمة للمشاركةشهادة تقديرية

التكفير عرقلة تطور وتشويه معرفة االسباب والنتائج )دراسات االديان بعنوان

 م2812/  جامعة واسط( /والمعالجة

  جامعة / كلية االثار والتراث/من كليتي التخطيط العمراني شهادة تقديرية

التراث الحضاري  )الكوفة للمشاركة في الندوة العلمية المشتركة بعنوان

 .م2812/جامعة الكوفة / (والعمراني لمدن العتبات المقدسة في العراق

  مؤتمر الدولي االول للتراث المشترك بين ايران والعراق شهادة تقديرية من /

 م2815/ قم 

  من كلية االداب جامعة بغداد للمشاركة في الندوة العلمية شهادة تقديرية

 م2812(/ بالتعليم في العراق عبر العصور التاريخية )بعنوان

  الجامعة المستنصرية للمشاركة في / كلية التربية االساسيةشهادة تقديرية
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التجاوز والسرقة والتخريب تبادل االدوار في تدمير ) الندوة العلمية بعنوان

 م2812(/ ارثنا الحضاري

  جامعة بغداد للمشاركة في الندوة العلمية  /كلية االداب شهادة تقديرية من

 م2812/ القبائل العراقية عبر التاريخ 8بعنوان

  الجامعة المستنصرية للمشاركة في / كلية التربية االساسيةشهادة تقديرية

حقوق ) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق االنسان عنوان البحثالندوة العلمية 

 .2812، (االنسان في ضوء قوانين حمورابي

 للمشاركة في مؤتمر العلمي الثاني ( ع)كلية  االمام الكاظم شهادة تقديرية من

 م2817(/ عدالة الدولة بين النظرية والتطبيق) لقسم التاريخ بعنوان

 الندوات والمؤتمرات  -7

  مؤتمر جامعة الكوفة حول سبل الحفاظ عل المباني األثرية والتراثية

الترميم والحفاظ على التراث )المشاركة ببحث بعنوان  /م 2812القديمة 

 م2812/ جامعة الكوفة (/ اإلسالمي للمدن المقدسة

  مؤتمر بيت الحكمة حول كيفية مواجهة عمليات التطرف والتكفير في

 (التكفير وأثره على الشباب)التاريخ قديما وحديثا مشاركة ببحث بعنوان

 م2812/ جامعة واسط

  االثاريين العرب السابعة عشر  المشاركة ببحث بعنوانمؤتمر اتحاد (

 م2812/ القاهرة (/ الصالة والتراتيل في بالد الرافدين

 المشاركة / المؤتمر الدولي االول للتراث المشترك  بين ايران والعراق

الرمزية في الفكر الديني في حضارة بالد الرافدين وايران ) ببحث بعنوان 

 .م2815 /مدينة قم(/  قديما

  الندوة العلمية حول التعليم في العراق عبر العصور التاريخية والعربية

قسم (/ دور التعليم في مصر القديمة)المشاركة ببحث بعنوان. االسالمية 

 . م2812جامعة بغداد/االثار كلية االداب 
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  الندوة العلمية حول تدمير داعش لالثار العراقية التي ايقيمت في قسم

 م2812الجامعة المستنصرية / ية التربية االساسية التاريخ كل

  الندوة العلمية حول القبائل العربية وعالقتها ببالد الرافدين عبر العصور

قسم (/ القبائل االرامية في بالد الرافدين)التاريخية المشاركة ببحث بعنوان

 .م2812/ التاريخ كلية االداب جامعة بغداد

 ر ، المشاركة ببحث العرب الدورة التاسعة عش مؤتمر اتحاد االثاريين

جامعة (/ م.الثورة في بالد الرافدين حتى اواخر االلف الثالث ق)) بعنوان

 .م2812/ مصر/ المنصورة 

 المؤتمر العلمي الثاني حول العدالة االجتماعية بين النظرية والتطبيق /

/ بغداد( / ع)كلية االمام الكاظم  /عنوان البحث العدالة في شريعة حمورابي 

 م2817

  العلمية لقسم ااثار جامعة بغداد المشاركة ببحث بعنوان العدالة ندوة

وتطبيقها في القوانين العراقية  االجتمعية دورها في تعزيز الروابط االجتماعية

 م2817/ بغداد./ القديمة

 لوم عند العرب التراث حول الع مؤتمر الدولي الثاني لمركز احياءحضور ال /

 .م2812ى /جامعة بغداد

  حضور الندوة العلمية لبيت الحكمة حول المدرسة التاريخية العراقية

 م2812/ الجامعة المستنصرية/ بالتعاون مع كلية التربية/ المفهوم والواقع8

  حضور الندوة العلمية حول العالمة التاريخي عبد العزيز سليمان  نوار

/ الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسية/ التاريخيةواثره في الدراسات 

 م2812

  حضور الندوة العلمية لقسم االثار جامعة بغداد حول الحوار الفكري

 م2817/ لسفي وفنون العراق القديم5والف



5 
 

  حضور المؤتمر العلمي السابع الذي اقامه مركز التنمية للدراسات والتدريب

 م2817/ بغداد/ اللبنة االساسية لبناء المجتمع حول االسرة والدرسة

 االهوار عمق الحضارة )ركة في ورشة العمل  تحت عنوان االمش

 م2817/ جامعة بغداد/ التي اقامها قسم االثار بكلية االداب(العراقية

  المشاركة المؤتمر العلمي لقسم التاريخ كلية االداب جامعة بغداد  حول اثر

 م2817بغداد / الشفوية والتحريرية في توثيق االحداث الروايات التاريخية 

  المشاركة في الندوة العلمية المقامة في قسم التاريخ كلية التربية االساسية

 م2810/ حول القدس تاريخ وعضارة / الجامعة المستنصرية 

 الثاني والعشرون المشاركة ببحث العرب الدورة  مؤتمر اتحاد االثاريين

 2810( االثر والتاريخ تلعفر)

  المشاركة في ندوة حقوق االنسان قسم التاريخ كلية التربية االساسية ببحث

( االقليات في االمبراطورية االشورية ابان االلف الثاني واالول قبل الميالد)

2810 

  قرابين االلهة خالل )اللقاء محاضرة نوعية في متحف االثار العراقي بعنوان

 2810( ل الميالدااللف الثالث قب

  مشاركة في دورة تدربية في قسم التاريخ كلية التربية االساسية عن طرق

 2810مناهج التدريس 

 

 البحوث المنشورة -0

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

 م2812، 55العدد  واآلثارالتاريخ 

  واآلثارمجلة دراسات في التاريخ / الكاهن عند العرب قبل االسالم  /



6 
 

 م2817

  م2817/ مجلة اشنونا/ في اثينا  وإصالحاتهصولون 

 مجلة دراسات االديان المحكمة /  ي بالد الرافدينالصالة والتراتيل ف /

 م2817

  2817/ 31العدد / مجلة الواح / العدل في الفكر العراقي القديم 

  مجلة / مؤسسات المجتمع المدني ودرها في بناء المجتمع عبر التاريخ

 م2810/  3العدد / اشنونا 

  م2810/ 2العدد / مجلة اشنونا  /والتأثيرالنبي سليمان الملك القوة 

 

 المهارات التي يتقنها -1

Microsoft Office 

Windows XP 

Internet Explorer  

 


