
  

 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 
 الدكتور/ ماىر صبري كاظم .  االسم الثالثي:

 قسم التاريخ . –كمية االداب القسم: /الكمية 
 تدريسي . –استاذ جامعي  الوظيفية الحالية:

 دكتوراه  . -ماجستير  –بكالوريوس :الشيادات الحاصل عمييا
 التاريخ االسالمي . التخصص العام:

  التاريخ االندلسي . التخصص الدقيق:
 حاصل عمى دورات تأىيل في المغة االنكميزية و االسبانية .  الخبرات المغوية:

      .الجامعة المستنصرية   /  استاذ الجية المانحة : /المقب العممي
 عام . 19 سنوات الخدمة الجامعية:
 دور مممكة غرناطة في مواجية التحديات الداخمية والخارجية . عنوان رسالة الماجستير:

منيج ابن الخطيب الغرناطي في التاريخ السياسي من خالل كتابة  الدكتوراه: اطروحةعنوان 
  .االحاطة

 (( .9647729578899+)) رقم الياتف:
 art.dr.ms@uomustansiriyah.edu.iq اإللكتروني:البريد 

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنة الجية المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

 2008 الجامعة المستنصرية شكر وتقدير 1

 2011 جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 2012 كمية المأمون الجامعة شكر وتقدير 3



 2013 االمام الكاظم الجامعة كمية شكر وتقدير 4

 2014 المستنصرية -كمية االداب  شكر وتقدير 5

 2015 وزير حقوق االنسان شكر وتقدير 6

 2017 جامعة الشارقة شكر وتقدير 7

 2018 رئيس الجامعة المستنصرية شكر وتقدير 8

 2019 المستنصرية -كمية االداب  شكر وتقدير 9

 2019 المستنصريةرئيس الجامعة  تهنئة 10

 2019 اتحاد المؤرخين العرب وسام المؤرخ العربي 11

 2019 رئيس الجامعة المستنصرية شكر وتقدير 12

 2019 وزير التعميم العالي شكر وتقدير 13

 2020 وزير التعميم العالي شكر وتقدير 14

 شكر وتقدير 15
عميد كمية االثار/جامعة 

 القادسية
2020 

 2021 وزير التعميم العالي شكر وتقدير 16

 2021 عميد كمية االداب شكر وتقدير 17

  الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

 2009 مطبعة الكتاب بغداد دراسات في التاريخ االندلسي 1

حقوق االنسان والديمقراطية  2
 والحريات العامة

 2009 الكتابمطبعة  بغداد

 2010 مطبعة الحوراء بغداد اثار وحضارة بالد الرافدين 3



4 
منهج ابن الخطيب في 

 بغداد التاريخ السياسي
مركز البحوث 
والدراسات 
 االسالمٌة

2012 

5 
دور مممكة غرناطة في 

مواجهة التحديات الداخمية 
 والخارجية

 2013 مطبعة الكتاب بغداد

 2017 مطبعة دار صادر بيروت االندلس تاريخ وحضارة 6

مطبعة المنار  بغداد رحمة في مدن واثار األندلس 7
 للطباعة

2019 

8 
محطات من تاريخ وحضارة 

 االندلس
مطبعة االصالة  الجزائر

 للنشر
2021 

 : البحوث العممية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

الوالً األندلسً عبد الرحمن  1
 2006 مجلة العرب والمستقبل الجامعة المستنصرٌة الغافقً

ابن حٌان القرطبً منهجه  2
 2008 مجلة آداب المستنصرٌة الجامعة المستنصرٌة وموارده فً كتابه المقتبس

المذاهب اإلسالمٌة فً األندلس  3
مجلة دراسات فً  جامعة بغداد حتى نهاٌة عصر الخالفة

 2008 التارٌخ واآلثار

رسوم الدولة األموٌة مالمح من  4
 2009 مجلة آداب المستنصرٌة الجامعة المستنصرٌة فً األندلس

الرثاء الحسٌنً فً االدب  5
مجلة الدراسات  بٌت الحكمة االندلسً

 2012 التارٌخٌة

مجلة دراسات فً  جامعة بغداد معركة الخندق فً االندلس 6
 2014 واآلثار التارٌخ

مجلة الدراسات  بٌت الحكمة حضارة االسالم فً اسبانٌا 7
 2014 التارٌخٌة

اثر الثورة الحسٌنٌة على المغرب  8
كلٌة  مؤتمر الطف وقائع الجامعة المستنصرٌة واالندلس

 2014 اداب

 2015 مجلة آداب المستنصرٌة الجامعة المستنصرٌة الحٌاة االقتصادي فً االندلس 9

 2016 مجلة االستاذ جامعة بغدادالمستشرق امٌلٌو غومث وأثره  10



 االندلسًفً نشر التراث 

حركة دعاة االصالح السٌاسً  11
 فً عصر طوائف االندلس

كلٌة  وقائع مؤتمر الجامعة المستنصرٌة
 2017 االداب

 جامعة غازي المؤرخ ابن عبد الحكم االندلسً 12

المؤتمر العلمً 
للجمعٌة التارٌخٌة 

 التركٌة

2017 

بغداد التفاعل الحضاري بٌن  13
 وقرطبة فً العصر االسالمً

 2017 وقائع مؤتمر الشارقة الشارقةجامعة 

اصداء واقعة مدٌنة بربشتر فً  14
 التارٌخ االندلسً

وقائع مؤتمر كلٌة  الجامعة المستنصرٌة
 2018 التربٌة

البربر و اثرهم فً الفتنة  15
 االندلسٌة

 جامعة بغداد
 كلٌة مؤتمروقائع 

 2018 التربٌة/ ابن الرشد

قضٌة االمام الحسٌن )ع( فً  16
 شعر ابن هانئ االندلسً

 جامعة اهل البٌت
 كربالء

مؤتمر جامعة اهل وقائع 
 2018 البٌت

الدروس والعبر لواقعة الطف  17
 واثرها على الواقع العراقً

كلٌة  مؤتمر الطف وقائع الجامعة المستنصرٌة
 2018 اداب

المستشرقون وجهودهم فً احٌاء  18
 التراث االندلسً

 كلٌة المأمون الجامعة
مؤتمر كلٌة وقائع 

 2019 المأمون الجامعة

الدولة واثرها فً ترسٌخ مفهوم  19
 المواطنة فً المجتمع االندلسً

وقائع مؤتمر كلٌة  الجامعة المستنصرٌة
 2019 االداب

اهمٌة االثار التارٌخٌة فً شمال  20
 العراق )الموصل انموذجاً(

 القادسٌةجامعة 
وقائع مؤتمر جامعة 

 2020 القادسٌة

 مدٌنة سرقسطة االندلسٌة 21
الجمعٌة العراقٌة 

 للمخطوطات
 2020 مجلة االكلٌل

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة مكان انعقادىا اسم المؤتمر و الندوة ت

الجامعة  العلمً االول لقسم التارٌخ /كلٌة االداب رالمؤتم 1
 2017 المستنصرٌة

 2017 جامعة غازي المؤتمر العلمً للجمعٌة التارٌخٌة التركٌة جامعة غازي 2

 2017 جامعة الشارقة المؤتمر العلمً الثالث فً فً مدٌنة الشارقة االماراتٌة 3

 المؤتمر العلمً التخصصً الرابع والعشرٌن كلٌة التربٌة 4
الجامعة 

 المستنصرٌة
2018 



ابن الرشد  –المؤتمر العلمً الدولً السادس / كلٌة التربٌة  5
 للعلوم االنسانٌة

 2018 جامعة بغداد

المؤتمر العلمً السنوي الثانً عشر / كلٌة العلوم  6
 االسالمٌة

جامعة اهل البٌت  
 كربالء

2018 

المؤتمر العلمً العالمً الخامس / فً مدٌنة اشبٌلٌة  7
 االسبانٌة

 2018 جامعة اشبٌلٌة

فً كلٌة  ملتقى الطف العلمً والثقافً الدولً العاشر 8
 االداب

الجامعة 
 المستنصرٌة

2018 

 المؤتمر العلمً الثامن عشر  9
كلٌة المأمون 

 الجامعة
2019 

 الدولً العشرٌن/ كلٌة االداب المؤتمر العلمً 10
الجامعة 

 المستنصرٌة
2019 

 2020 جامعة القادسٌة المؤتمر العلمً الدولً الثانً/كلٌة االثار  11

 

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العممية: 

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث  ت
 العمل المقدم لمنشر العمل قيد اإلنجاز العممية

 المسممون في اسبانيا 1
1500-1614 

 - نعم

 
 
 

     :الخبرات التدريسية 

 السنة اسم المادة التدريسية ت

 2003 تارٌخ العراق القدٌم 1

 2003 القدٌم اثار العراق 2



 2006 حقوق االنسان 3

 2010 التارٌخ االسالمً 4

 2012 التفرغ العلمً فً جامعة غرناطة     5

 2013 تارٌخ المغرب الوسٌط 6

 2014 التارٌخ االندلسً 7

 2018 النصوص التارٌخٌة باللغة االنكلٌزٌة 8

  2019-2022 تارٌخ المغرب واألندلس 9

 

  التدريبية: الدورات 

 السنة المكان اسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

 1998 جامعة بغداد  معهد اللغات اللغة االنكلٌزٌة  1

الجامعة  كلٌة االداب             اللغة االنكلٌزٌة  2
 2007   المستنصرٌة    

الجامعة  كلٌة التربٌة اللغة االسبانٌة 3
 2010   المستنصرٌة    

 2013 اسبانيا مركز تعلم اللغة اللغة االسبانٌة 4

تحقٌق  5
 المخطوطات

الجامعة  وحدة المخطوطات
 2014   المستنصرٌة    

الجامعة  وحدة الحاسبة المركزية االكسلبرنامج  6
 2016   المستنصرٌة    

كتابة السٌرة  7
 الذاتٌة باالنكلٌزي

الجامعة  وحدة التعميم المستمر
 2019   المستنصرٌة    

المحادثة باللغة  8
 االنكلٌزٌة

الجامعة  وحدة التعميم المستمر
 2019   المستنصرٌة    



 

 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكمفة المناصب اإلدارية ت

 لتفرغ لمبحث العمميا يوجدال  1

 

 :المجان المشارك بيا 

 فترة عمل المجنة ميام المجنة اسم المجنة ت

 2007 تدقيق واعالن النتائج لمطمبة عضو المجنة االمتحانية 1

اشراف وتنظيم في مؤتمر  عضو لجنة ادارية  2
 2010 عممي

 2011 تدقيق واعالن النتائج لمطمبة المجنة االمتحانية 3

 2014 متابعة وتوعية الطمبة عضو لجنة االرشاد 4

اشراف ومتابعة االمور المالية  عضو لجنة ادارية 5
 2017 في مؤتمر عممي

 2018 متابعة وتوعية الطمبة عضو لجنة االرشاد 6

الكتشاف الموىوبيين لمطمبة  لجنة قصص النجاحعضو  7
 2019 والتدريسيين

 2019 لمؤتمر عمميالتحضير  عضو المجنة االدارية  8

 2019 متابعة قسم التاريخ عضو لجنة ابن سينا 9

 2019 وحدة حقوق االنسان عضو ارتباط 10

 2019الستالم الطمبات وتنفيذىا في  عضو لجنة المبادرات 11



 قسم التاريخ

لتدقيق نتاجات االساتذة في  عضو لجنة ضمان الجودة 12
 2019 قسم التاريخ

متابعة واشراف عمى االمتحان  االمتحانيةعضو المجنة  13
 2020 االلكتروني

بيت  –مجمة دراسات تاريخية  عضو خبير عممي 14
 2020 الحكمة

التعميم االلكتروني في قسم  عضو لجنة متابعة 15
 2020 التاريخ

قسم توجيو وارشاد طمبة  رئيس لجنة االرشاد التربوي 16
 2020 التاريخ

تقييم واختبار االساتذة الجدد في  تدريسعضو لجنة صالحية  17
 2021 كمية االداب 

 

Resume 

1.Persenal Information: 

- Name: Prof. Dr.  / Maher Saberi  Kadhim Al-Helli. 

- Address: Mustansiriyah University / College of Arts /Department of 

History. 

- Telephone: +9647729578899 

- E-mail: art.dr.ms@uomustansiriyah.edu.iq   

- Date of Birth: 1973. 

- Nationality:  Iraqi. 

- Gender : Male. 

2.Education: 
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- Ph.D. in history /  Mustansiriyah University in the year (2004). 

- M.A. in history / Mutansiriyah   University in the year (2002). 

- B.A. in Education /Mustansiriyah University in the year (1999). 

3. Working experiences: 

- General specialization: History of the Middle Ages. 

- Specialization: History and civilization of Al-Andalus. 

- I got a scholarship from the United Kingdom in the year (2019) for two 

months. 

- Certificate achieving manuscripts in the year (2015). 

- Scientific sabbatical for the academic year (2012-2013) at the 

university of Granada-Spain.  

- Certificate international Computer(IC3) in the year (2013). 

- Certificates diploma Spanish language in Granada and Barcelona-Spain 

in year (2013). 

- Lecturer at History department/College of Arts / Mustansiriyah University 

since (2010).  

- Lecturer at Department of Tourism/College of Tourism/ Mustansiriyah 

University since (2003). 

- Certificate of educational qualification in the year (2002). 

- Certificate of computer using, Mustansiriyah University in the year 

(2000). 

- Certificate of English language experiment, Baghdad University in the 

year (1999). 

- Participation in many local and international conferences. 

- Participation in many B.A, M.A and PhD. debates in Iraq. 

- Publishing many books and scientific research in journals. 



- Supervision on many the undergraduate students and higher studies. 

- Received letters of thanks and appreciation from the universities and 

scientific institutions. 

4. Membership: 

- Member in Union of Arab Historians. 

- Member in Association of Universities Lecturers. 

- Member in Iraqi academics syndicate. 

- Member in Iraqi Scientific of Manuscripts. 

 

5. Skills: 

- Use the computer and the Internet professionally. 

- Speaking and writing English well.  

 

6. Interst: 

- Participation in local or international workshops. 

- Interest in the development of university education. 

- Learning foreign languages and communication with different cultures 

and civilizations. 
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- Prof.Dr.Muhammed Jasim Al- Mashhdni 

(arabhistory1974@yahoo.com). 

- Prof. Dr. Ridha Hadi Abas (ridha452003@yahoo.com). 

- Prof.Dr.Mohmmod Abadluhad Al-Qusi(dr.mohammed.alqissi@gmail.com) 
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