
 

Curriculum Vitae 
 
 

Name: Bushra Eand Mohammed AL-Khaleeli 
 

Date of Birth: 05.01.1975 

Specialization: History of Ancient Egypt 

Position: Lecturer 

Scientific Degree: Doctor PhD. 

Work Address: University of Baghdad/ College of Arts/ History 

Department 

E‐mail: bushra.m@coart.uobaghdad.edu.iq 

E‐mail: dr.bushra.alkhaleeli@gmail.com 

 
 
 

Scientific Certification: 

Degree 
science 

University College Date 

M.A. 
 

University of Baghdad 
College of Arts/ History 

Department 

Queen Cleopatra VII the 
Biography and Political 
Achievements (51-30 

B.C) 

2008 

PhD. University of Baghdad 
College of Arts/ History 

Department 

The Queen: Her Role, 
Place and Impact in Nile 

Valley Civilization 

2013 

 
Career: 

No. Career Workplace From –
To 

1. Lecture University of Baghdad ‐ College of Arts 
‐ 

History Department 

Since 
Jan.2017‐ 

2. Library Manager University of Baghdad ‐ College of Arts 2017-
2019 

 
University Teaching: 

Department Subject Year 

History  Department/ the ancient Near East Since 

mailto:bushra.m@coart.uobaghdad.edu.iq
mailto:dr.bushra.alkhaleeli@gmail.com


 

College of Arts/ 
University of 

Baghdad 

and the history of the 
Romans 

……… 
the ancient Near East 

(Egypt) 

2017‐2018-2019 
 

 
2019 

 
 

 
Thesis which was supervised by: 

No. Thesis Title Department Year 

1. 
 

   

2. 
 

   

 

 
Conferences which you participated: 

No. Conferences Title Year Place 

1.  Plots on king the era of the 
modern state 

2017 Iraq - Erbil 

2. Medicine in Ancient Egypt 
and Iraq "Comparative 

Study" 

2017 Egypt - Fayoum 

3. Funerary Rituals including 
Human sacrifices in 

Mesopotamia and the Nile 
Valley 

(The tomb of the Sumerian 
Queen Pu-abi and the tomb 

of the Egyptian King Hor-
Aha) 

2017 Germany-Ludwig-
maximilians- 

universitat-munchen  

4.  Assyrian military campaigns 
against Egypt during the 25th 

Dynasty in the 7th century 
B.C 

2018 University of 
Baghdad College of 

Arts 

5. The Temple and its impact on 
the political systems of 

Assyria 

2018 University of 
Baghdad College of 

Arts 

6.  history of Archaeological 
Discovery in the Western 

Mainland of Luxor (Tombs of 
the Valley of the Kings) 

2018 Turkey 



 

7.  Political Conflicts of the Kings 
of Mesopotamia and Ancient 

Near Eastern Kingdoms 
During the Kashi Era 

2019 Iraq - kufa 

8. Religious literature in the 
Nile Valley countries 

2019 Turkey 

 

 
Scientific Activities: 

No. Activity Place Year 

1. Discovery trip to the 
(Marina) archaeological area 
west of Alexandria organized 

by the University of 
Alexandria 

Egypt- 

Alexandria 
2006 

2. European Union project 
(WALADU) administrative 

staff training  

 

Germany-
Ludwig-

maximilians- 
universitat-
munchen 

2017 

 

 
Articles: 

No. Research Title Place of 
Publication 

Year 

1. Library of Alexandria Journal of the 
Faculty of Arts / 

University of 
Baghdad / 
Studies in 

history and 
archeology 

2007 

2. Egyptian - Phoenician trade 
relations ((3100-2180 B.C.) 

Journal of the 
Faculty of Arts / 

University of 
Baghdad / 
Studies in 

history and 
archeology 

2019 

 



 

Membership in boards and committees: 

No. committees Workplace Under the order 

1. Committee for the 
Preservation of Cultural 
Archives of the UNESCO 

Office 

University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

No: 7586 
Date:2019/4/24 

 

2. Community Service University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

No: 17298 
Date:2018/11/6 

3. Preparatory committee for 
the scientific symposium 

University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

No: 18014 
Date:2018/11/18 

4. A committee to organize 
the college library 

University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

No: 1740 
Date:2019/1/28 

5. A committee to honor the 
top students 

University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

No: 18116 
Date: 2018/11/21 

6. Member of the Preparatory 
Committee Workshop 
tagged (problematic 

historical exploration) 

University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

No: 19358 
Date: 2018/12/13 

7. Examination Committee University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

No: 7196 
Date: 2018/5/2 

8. cultural Committee University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

………….. 

9. Seminar Committee University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

………. 

10. "Koha" Descriptive 
Indexing Course 

University of 
Baghdad ‐ College 

of Arts 

No: 2019/3/5 

Date: 4172 

 

Awards and Certificates of Appreciation:  

No. Name of Awards and 
Certificates 

Donor Year 

1. Honoring letter Germany-Ludwig- 2017 



 

maximilians- 
universitat-
munchen 

2. Honoring letter College of Arts 
University of 

Baghdad 
Den's office 

No: 2786 
Date: 2018/2/22 

 

 

 

Scientific Monographs and translations: 
No: Book name publisher Year 

1.    

 

Scholarships:    
No. Nature of grants name of the 

country 
Year 

1. International training 
supported by the European 

Union (Germany, Italy, 
Turkey) under the name 

(WALADU) 2017 

 (Germany) 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 السيرة الذاتية
 
 

السم: بشرى عناد دمحم الخليليا  
5791/5/1 المواليد:  

 التخصص العام: تاريخ القديم
 التخصص الدقيق: مصر القديمة

 الدرجة العلمية: مدرس
 مكان العمل: جامعة بغداد/ كلية االداب/ قسم التاريخ

bushra.m@coart.uobaghdad.edu.iq :االيميل 
                      dr.bushra.alkhaleeli@gmail.com 

 
 

:الشهادة العلمية  

الدرجة  عناوين االطاريح الجامعة/الكلية السنة
 العلمية

 

 الماجستير
 

 

جامعة بغداد/ كلية االداب/ قسم 
اريخالت  

 كليوباترا السابعة
السيرة الذاتية واإلنجازات 

 السياسية
ق.م(15-03)  

8332 
 

جامعة بغداد/ كلية االداب/ قسم  الدكتواره
 التاريخ

دورها ومكانتها وآثارها دورها ومكانتها وآثارها   ::الملكةالملكة
في عهد في عهد   في حضارة وادي النيلفي حضارة وادي النيل
 الدولة الحديثةالدولة الحديثة

8350 

 

:المهنة  
No. الى -من  مكان العمل المهنة  

 8352 جامعة بغداد/ كلية االداب/ قسم التاريخ مدرس .5
 لحد االن

مديرة شعبة مكتبة  .8
 االداب

جامعة بغداد/ كلية االداب/ قسم التاريخ/ شعبة 
 مكتبة الكلية

2017-
2019 

mailto:bushra.m@coart.uobaghdad.edu.iq
mailto:dr.bushra.alkhaleeli@gmail.com


 

 التدريس الجامعي:
 السنة المواضيع الجامعة/ الكلية/ القسم

جامعة بغداد/ كلية االداب/ قسم 
 التاريخ

 حقوق االنسان
شرق االدنى القديم الضارة ح

حضارة الرومانو  
……… 

 القديم دنىاأل الشرق حضارة
 )مصر القديمة(

8352 
8359-8352-8357  

.......... 
 

8357  
 

 

عليها المشرفة اريحاألط  
No. السنة الجامعة/ الكلية/ القسم عناويين االطاريح 

.5     

8. 
 

   

 

فيها: المشاركةالمؤتمرات   
No. وثعناويين البح سنةال  كانالم   

.5 في عصر  كالمؤامرات على حياة الملو  
 الدولة الحديثة

اربيل -العراق 8359  

الطب في مصر والعراق القديم "دراسة  .8
"مقارنة  

 جمهورية مصر العربية 8359

0. 
القرابين البشرية في مصر والعراق 

 القديم
ابي -)نموذجا مقبرة الملكة بو 

("حور–اعح"السومرية والملك المصري   

ماكسي  –جامعة لودويج  8359
ميونخ –المانيا  –ميلينس   

  معهد الشرق االدنى القديم

الحمالت العسكرية االشورية على   .4
مصر في عهد االسرة الخامسة 

 والعشرون في القرن السابع قبل الميالد

8352 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب

المعبد واثره في االنظمة السياسية في  .1
د اشوربال  

 جامعة بغداد/ كلية االداب 8352



 

 تاريخ الكشف االثري   .2
 بالبر الغربي لألقصر
 )مقابر وادي الملوك(

 تركيا 8352

المصاهرات السياسية لملوك بالد وادي   .9
الرافدين وممالك الشرق االدنى القديم 

 خالل العصر الكاشي

الكوفة -العراق  8357  

ي النيلاالدب الديني في بالد واد .2  تركيا 8357 
 

:العلمية األنشطة  
No. 
 

 السنة المكان النشاط
 

تنقيب في )مارينا( المنطقة األثرية  .5
غرب اإلسكندرية التي نظمتها جامعة 

 اإلسكندرية 

جامعة االسكندرية، 
كلية االداب/ قسم 
االثار اليونانية 

 والرومانية

8332 

8.  

  ( التدريب الدولى مشروع )والدو
 

/   ة لودويججامع
 / ماكسي ميلينس

ميونخ /المانيا  
معهد الشرق االدنى 

 القديم

8359/53/85-
8359/58/85  

 

:البحوث المنشورة  
No. السنة مكان النشر عناويين البحوث 
.5   

 مكتبة االسكندرية
/ االداب كلية مجلة
 دراسات/ بغداد جامعة
واالثار التاريخ في  

 
8339 

الفينيقية -يةالمصر التجارية العالقات .2  
القديمة الدولة عهد في  

م.ق 3100-2180) ) 

/ االداب كلية مجلة
 دراسات/ بغداد جامعة
واالثار التاريخ في  

 
9102 

 



 

:العلميةوالدرورات  والورش العضوية في اللجان  

No. االمر الصادر مكان العمل اللجان 
 كلية/ بغداد جامعة عضو اللجنة سمنار العلمي .5

الكلية مكتبة/ اآلداب  
……. 

ع جنة خدمة المجتمللاعضو  .8  
 

8352/55/2 جامعة بغداد/ كلية االداب  
59872 

0.  
ةالعلمياللجنة التحضيرية للندوة عضو   

كلية  /جامعة بغداد
/ قسم التاريخاآلداب  

8352/55/52  
52354 

.4 كلية  /جامعة بغداد الكلية مكتبة تنظيمل لجنةرئيسة ال  
/ مكتبة الكليةاآلداب  

8357/5/82  
5943 

لجنة لتكريم الطالب المتفوقينعضو  .1 كلية  /جامعة بغداد 
/ قسم التاريخاآلداب  

8352/55/85  
52552 

عمل عضو ورشة .2 كلية  /جامعة بغداد 
/ قسم التاريخاآلداب  

8352/58/50  
57012 

لجنة امتحانيةتدقيق  .9 كلية  /جامعة بغداد 
/ قسم التاريخاآلداب  

8352/1/8  
9572 

ةالثقافي لجنةعضو ال .2 / اآلداب كلية/ بغداد جامعة 

التاريخ قسم  
 

"ا الفهرسة الوصفيةدورة "كوه .7 اب/ اآلد كلية/ بغداد جامعة 

وحدة التعليم المستمر/ 

 العتبة العباسية كربالء 

9102/3/5  
2019 

 
 شهادات التقدير:

No. التقدير شهادات  السنة المكان 

 جامعة لودويج خطاب تكريم .5
 _ميونخ المانيا

 معهد الشرق االدنى القديم

9101 

 كلية /جامعة بغداد خطاب تكريم .8

 االداب/ العمادة

8352/8/88  
8922 

 



 

 الكتب المؤلفة:
No: السنة الناشر اسم الكتاب 
.5     

 
:رالزمالت والمنح خارج القط  

No: ةطبيعة المنح  السنة   اسم البلد 
 التدريب الدولى  5.

وربي االتحاد اال
)المانيا_ايطاليا_ تركيا( 
تحت مسمى مشروع 

 ()والدو

 

 

 ميونخ_المانيا

 

 
 

9101/01/90-9101/09/90  
 

 
 


