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 السيرة الذاتية 

 
 االسم / ماهر جبار محمد علي محمود الخليلي × 
 ( استاذ مساعد دكتور اللقب العلمي )  -
 (.اآلدابشهادة الدكتوراه)جامعة بغداد/كلية الجهة المانحة ل -

 بغداد - الكاظماالمام مكان العمل : كلية × 
  7711تشرين الثاني  71المواليد   -
 التاريخ الحديث والمعاصرالتخصص العام :  -
 التخصص الدقيق : تاريخ اسيا واساليب التنمية والتحديث   -
 الحالة االجتماعية : متزوج وله اربع اوالد بنتان وولدان  -

 الرسالة واالطروحة× 
 (7791-7791رسالة الماجستير بعنوان : ) التيارات الفكرية في لبنان  -
 ( 7777 -7797اطروحة الدكتوراه ) مهاتير محمد ودوره في تحديث ماليزيا  -
 
 المناصب :× 
 رئيس قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي / كلية االمام الكاظم -
 رئيس قسم العالقات واالعالم / كلية االمام الكاظم -
 رئيس قسم التاريخ / كلية االمام الكاظم  -
 رئيس اللجنة المالية / جمعية المشكاة الثقافية  -
 رئيس لجنة العالقات / فرع الرصافة نقابة االكاديميين العراقيين  -
 رئيس اللجنة العلمية والثقافية / نقابة االكاديميين العراقيين المركزية  -

 :    المحلية والدولية  المؤتمرات× 
 11-17جامعة تكريت وكلية التربية جامعة ميسان للفترة  اآلدابالمؤتمر العلمي المشترك لكلية  (7

مايناسب  –لبنان وماليزيا نموذجا  –نظرة وعبرة  –عنوان البحث المشارك)) تجارب االمم  1171نيسان 
 العراق ((

عنوان البحث ))تجربة التنمية  1171ايار  8-1جامعة بغداد  اآلدابالمؤتمر العلمي السنوي لكلية  (1
 التشابه واالختالف مع الحالة العراقية ((   –الماليزية 

تشرين 71-77االردن –جامعة فيالدلفيا عمان–والفنون اآلدابالمؤتمر الدولي)ثقافة التنمية( كلية  (1
وعنوان البحث المشارك )األسس المعتمدة في تنمية ماليزيا وعوامل تطبيقها في بعض البالد  1171الثاني 

 العربية(.
بغداد المقام تحت شعار ) االسهام الحضاري ألعالم العراق في  –لي للجامعة العراقية المؤتمر الدو (9

 (.االديب جعفر الخليليم  عنوان البحث )محطات في حياة 1179كانون الثاني /  7-8القرن العشرين( للمدة 
حوار الثقافات / جامعة بغداد المقام تحت شعار))اآلدابالمؤتمر الدولي العلمي لقسم االجتماع/كلية  (9

واالديان رؤى استشرافية للتعايش السلمي في العراق (( ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية ))بغداد 
وعنوان البحث  79/1/1179-79انسانية الروح( السبت واالحد -اسالمية القلب--عربية الوجه

 ((.في بناء االوطانالمشارك))دور قيم التسامح 
لكلية االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة والمقام تحت شعار ))توفير سكن الئق لكل المؤتمر الدولي  (9

 71-7العراقيين (( وعنوان البحث المشارك )سياسة االسكان في ماليزيا وامكانية االفادة منها((  للمدة من 
 م .  1179تشرين الثاني 

مته عدة جهات اهمها المجلس الدولي المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية الذي عقد في دبي، ونظ  (1
(، ومكتب التربية لدول الخليج العربية، والمنظمة UNESCOللغة العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو )

وعنوان 1179ايار71-9العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(، واتحاد الجامعات العربية من
 لتأثر((.التأثير وا-البحث))جبران خليل جبران المغترب
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المؤتمر العلمي السنوي الذي اقامه مركز الدراسات االستراتيجية والدولية في جامعة بغداد يوم  (8
، والموسوم )مستقبل الهوية الوطنية في العراق في ضوء التحديات الداخلية 9/71/1179الثالثاء 

المشاركة ببحث عنوانه والخارجية( تحت شعار )من اجل تعزيز الهوية الوطنية العراقية وترسيخها( و
 هوية حضارية متجذرة(. –)العراق 
الذي اقامه مكتب النخب المركزي في مدينة النجف االشرف يومي  لإلصالحالمؤتمر العلمي االول  (7

والمقام تحت شعار )االصالح في العراق .. برؤية اكاديمية( ومشاركتي  71/71/1179-7الجمعة والسبت 
 كانت ببحث عنوانه )تحديات بناء الدولة ومنهجية االصالح المطلوب(.

االستراتيجية والدولية جامعة بغداد عن االصالح في  الندوة العلمية التي اقامها مركز الدراسات (71
واالصالح  –والمشاركة من خالل ورقة بحثية بعنوان )التراجع السياسي  78/71/1179العراق يوم االحد

 المنشود (. 
المؤتمر الدولي )الشباب..التجليات وآفاق المستقبل( الذي اقامته كلية االداب والفنون /جامعة  (77

والمشاركة كانت ببحث عنوانه )نظرة الشباب الى االنتماء  1179 1تشرين 9-1االردن –انفيالدلفيا عم
 الوطني في ظل تعثر خطط التنمية( .

 1179كانون االول  78 - 71اقيم للمدة من (  المنتدى العراقي الياباني الخامس في البصرة، والذي 71
–رؤى وافاق(( العراق–من العالقات االكاديمية واالقتصادية بين العراق واليابان عشرسنواتتحت عنوان ))

البصرة، والذي تنظمه ثالث جامعات عراقية بغداد والمستنصرية والبصرة فضال عن مركز دراسات كربالء 
ث عنوانه والعتبة الحسينية ومنظمة جايكا اليابانية و عدد من المؤسسات اليابانية االخرى، والمشاركة ببح

 ( والمشاركة باللغة االنكليزية.7771-7711)التاثير الياباني في النهضة الماليزية 
مشاركة بورقة بحثية في ندوة العصف الفكري التي اقامها مركز الدراسات الدولية في جامعة (   71

 .1179-7-78بغداد عن كتاب هنري كيسنجر )النظام العالمي( يوم االثنين 
ي المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة ماردين التركية ، والمقام تحت شعار  "حملة بالد المشاركة ف( 79

ما بين النهرين في الحرب العالمية األولى" بمناسبة مرور الذكرى السنوية لمائة عام من انتصار القوات 
أتاتورك االعلى  االمارة  والذي نظمته )رئاسة مجلس -العثمانية على القوات البريطانية في معركة كوت 

( Artukluللثقافة( مع )مركز أبحاث أتاتورك للغة والتاريخ( بالتعاون مع  )جامعة ماردين( وجمعية ارتقلو
، وكانت المشاركة باللغتين التركية واالنكليزية فقط دون العربية، وعنوان 1179نيسان 17-18خالل المدة

 (.7779-7779المتطوعين العرب في كوت االمارة البحث )محمد فاضل باشا الداغستاني وقيادته لجيش 
المشاركة في )الملتقى العلمي االول لجامعة المصطفى العالمية / ممثلية العراق والمعنون " طالب ( 79

الجامعة بين النجاح والفشل ، اسباب وحلول" والمقام تحت شعار )معا ننهض بالواقع العلمي للطالب 
م والمشاركة ببحث عنوانه ) معوقات تطبيق نظام الجودة 19/7/1179الجامعي ( وذلك ليوم السبت 

الشاملة في الجامعات العراقية (وقد فاز بالمركز االول بين البحوث المشاركة والتي بلغت اكثر من عشرين 
 بحثا .
عمان ودول جنوب شرق آسيا والصين واليابان: آفاق ثقافية “المشاركة في المؤتمر الدولي: ( 79

م، والذي نظمه مركز ذاكرة عمان 1179تشرين االول  19و  19يومي ” وسياسية وحضاريةوتاريخية 
بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ، وعنوان البحث )التطور التاريخي لمدينة ملقا ومضيقها 

 الشهير وابرز عالقاتها التجارية مع المنطقة العربية( .
لمي السنوي الدولي الثالث الذي اقامته كلية االداب / جامعة واسط تحت ( المشاركة في المؤتمر الع71

كانون االول عام  7تشرين الثاني الى  11شعار " حركة النشر وتطوير الدراسات االنسانية "  للمدة من 
 مؤشرات وحلول(( .-م والمشاركة ببحث عنوانه ))معوقات اجراء البحوث العلمية في العراق 1179
( المشاركة في المؤتمر الدولي االول المعنون  )تطور النظام البرلماني والدستوري العربي : دراسة 78

مايس  71و 79تاريخية سياسية قانونية مقارنة( والذي اقيم في بغداد فندق المنصور ميليا يومي 
ية السيد رئيس مجلس وبرعا ونظمه االتحاد الدولي للمؤرخين للتنمية والثقافة والعلوم االجتماعية1171

دراسة -ببحث عنوانه ) النظام البرلماني في الدستورين الماليزي والعراقي  النواب الدكتور سليم الجبوري 
 .تاريخية مقارنة(

تشرين االول  17-77( المشاركة في المؤتمر الدولي لجامعة جيراسون التركية الذي اقيم للمدة من 77
ة ،عن طريق بحث معنون )عناصر التنافس والتوازن في طبيعة عن العالقات الروسية التركي 1171

 الروسية ( -العالقات التركية 
 العراق في العالي والتعليم التربية في للجودة االول المؤتمر) العلمي للمؤتمر خصيصا   اعد بحث( 11
 للنخب العراقي المنتدى مع بالتعاون واالعالم والثقافة للتربية كلكامش أرض مؤسسة تنظمه والذي
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والمشاركة ببحث  1171/  االول كانون/  79- 71  السليمانية مدينة/  السليمانية وجامعة والكفاءات
 (العراقية الجامعات في الشاملة الجودة ادارة نظام تطبيق معوقاتعنوانه )
 –( مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي السادس لمركز البحوث للدراسات واالستشارات االجتماعية 11

  -البحرين ومع منتدى الفكر العربي الذي اقيم في عمان  –لالبحاث CAMBRIDGEلندن بالتعاون مع 
م والمشاركة ببحث عنوانه )االرهاب واالعتدال في الدين واثرهما  1178نيسان  78-79ن  للمدة من دراال

 في بناء العراق الجديد( . 
 العالمية الحرب انتهاء على عام مائة مرور بمناسبة) المعنون السنوي العلمي مشاركة في المؤتمر(17
 الحدود رسم اعادة االوسط والشرق أوربا في ونتائجها االولى العالمية الحرب) شعار تحت والمقام ((االولى
والبحث المشارك بعنوان  التاريخية الدراسات قسم/  الحكمة بيت مؤسسة نظمته الذي (والهويات االمم وبناء

 .(مقارنة دراسة – االولى العالمية الحرب بعد افريقيا وجنوب العراق بين البريطاني االحتالل سياسة)
 العربية االمارات دولة في والمنعقد والتميز واالبتكار للريادة الرابع العالمي المؤتمر في ( مشاركة11
 المؤسسة دور) عنوانه ببحث مشاركتنا وكانت م1178 االول تشرين 79-79 من للمدة دبي مدينة المتحدة

 لالقتصاد الدولية الجامعة نظمته والذي (انموذجا ماليزيا – االبتكار في والرغبة التعلم ثقافة بناء في
 البحث نشر وقد الكويتية، الجوية الخطوط وبرعاية االدارية لالستشارات فكرة مركز مع بالتعاون واالعمال

 .المؤتمر وقائع مجلد في
 تحت والمقام العربية اللغة على الحفاظ في واثرها النجف))  الموسوم العلمي المؤتمر(مشاركة في 11
 ونشر حفظ في الخليلي جعفر االديب دور( والمشاركة ببحث عنوانه )االدب ودرة العلم حاضرة النجف)شعار
 العراقي العلمي المجمع مع بالتعاون/ جامعة الكوفة االساسية التربية كلية نظمته والذي( العربية اللغة ثقافة

 ونشر البحث في مجلد وقائع المؤتمر 1178 االول كانون 71-7 من للمدة المقدسة العلوية العتبة وبرعاية
 الداخلي السلم فكر ونشر بناء في الجامعات دور) االول المفتوح للملتقى خصيصا اعدت بحثية ورقة(  19

 كوردستان اقليم في الداخلي السلم حركة مع بالتعاون اربيل – الدين صالح جامعة هتنظم الذي( والمجتمعي
والمشاركة بورقة بحثية معنونه  1178 االول تشرين 77-71 من للمدة الخدمية االشرف النجف ورابطة

  .(والطموح الواقع بين المجتمع في الجامعي االستاذ دور)
 
 الكتب المؤلفة × 
 عن دار ثائر العصامي للنشر  7777-7797مهاتير محمد ودوره في تحديث ماليزيا  (7
ابي طالب الى مالك االشتر / العتبة الحسينية  معايير بناء الدولة باالستناد الى عهد االمام علي ابن (1

 المقدسة.
 
 البحوث والمقاالت × 
له بحوث عدة بحوث منشورة منها بحث بعنوان ))الحزب السوري القومي االجتماعي ودوره الفكري    

 .م((7797-7711والسياسي في لبنان
االلكترونية في االنترنيت منها له عدة مقاالت منشورة في الصحف والمجالت العراقية وبعض الصحف  -

)التشريع اساس االصالح( )المنصب والعمل( )الحرية والهمجية( ، )انصاف العلماء واجب وطني( وغيرها 
 كثير.
له مشاركة في عدة تحقيقات صحفية مثل )توافد قيم الريف الى بغداد( للصحفي فاروق العزاوي  -

 .، وغيرها كثير راهيملكوليرا( للصحفية ابتسام ابو)الطائفية مثل ا
عضو فاعل في رابطة المجالس الثقافية البغدادية وله عدة محاضرات ومداخالت في تلك المجالس مثل × 

)مجلس ال الشعرباف ومجلس الغبان ومجلس الربيعي ومنتدى نادي الصيد الثقافي ومجلس المخزومي 
 الغطاء وغيرها( وعلى سبيل المثال: ومجلس الدكتور علي عبد الرزاق محيي الدين ومجلس د. امال كاشف

محاضرة في مجلس القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف بعنوان )) المقارنة والمقاربة بين دستوري  -
 العراق واليابان ((.

 محاضرة في مجلس الغبان الثقافي بعنوان ))تجربة التنمية الماليزية((. -
بعنوان ))نهضة ماليزيا وامكانية االفادة محاضرة في مجلس الدكتور علي عبد الرزاق محيي الدين  -

 منها في العراق (( .
 (( .التأثيروالتأثر –محاضرة في مجلس الدكتورة امال كاشف الغطاء بعنوان )) جبران خليل جبران  -
 محاضرة في مجلس الربيعي الثقافي بعنوان )هجرة الشباب الى المجهول ( -
 العراق هوية حضارية متجذرة (محاضرة في مجلس ال الشعرباف الثقافي بعنوان ) -
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محاضرة في مجلس القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف بعنوان )المدارس االستشراقية ... سماتها  -
 وميزاتها (    

 
فرع  –عضو مساند وفاعل في جمعية خريجي اليابان العراقية التابعة لمنظمة جايكا اليابانية العالمية × 
دوات ومعارض ونشاطات والمتضمنة اقامة فعاليات مختلفة من ن/ منظمات مجتمع مدني JAAIالعراق 

 ومدعومة دوليا . ثقافية اخرى
 العلمي والبحث العالي التعليم /وزارةعضو في جمعية المشكاة للتراث والحضارة × 
 عضو جمعية الراسخ العلمية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي × 
 عضو االتحاد الدولي للمؤرخين للثقافة والتنمية االجتماعية/منظمات مجتمع مدني/دولية المقر الدانمارك × 
 / منظمات مجتمع مدني شنونة االكاديمية عضو في رابطة أ× 
 البغدادية / منظمات مجتمع مدني الثقافية المجالس رابطة عضو× 
 USA/ دولية المقر عضو في جمعية النهرين العالمية× 
 

 شهادات اخرى : ×  
 7771بكالوريوس محاسبة / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد  -
كمدرب دولي معتمد في التنمية البشرية في مجال ادارة الوقت وحقوق   TOTحاصل على شهادة   -

 االنسان . 
 

 المواد التي درسها :×  
)تاريخ الوطن العربي/ تاريخ العراق المعاصر/ دول كبرى/ تاريخ العالم الثالث / عصر النهضة    

/ )نظم سياسية( لطلبة قسم القانون / التحديث في الدول االسالمية / تاريخ اسيا / العصور الوسطىاالوربي 
 ./ )االستشراق( لطلبة علوم القران مرحلة رابعةمرحلة ثانية 

 
 االلكتروني :البريد  -

Mahiralkhalili@alkadhum-col.edu.iq 
mahiralkhalili@yahoo.com 
mahiralkhalili@gmail.com 

 11119891789/    11717997119موبايل :   -
 

 


