
  
 

 

 السيرة العلمية                                      
 

 العامري عباس هيام عودة محمد  االسم الثالثي:
 اآلداب / التاريخ القسم: /الكلية 

 استاذ جامعي  الوظيفية الحالية:
  2000ماجستير / كلية التربية بن رشد / جامعه بغداد /   :الشهادات الحاصل عليها

  2007المستنصرية /   الجامعة/ كلية التربية /  دكتوراه                          
 اسالمي  تاريخ التخصص العام:

 عباسي / اقتصاد اسالمي تاريخ التخصص الدقيق: 
 الخبرات اللغوية:

 2016 / استاذ مساعد / الجامعة المستنصريةالجهة المانحة :   /اللقب العلمي
 سنة   17  سنوات الخدمة الجامعية:
عبدهللا بن عامر بن كريز سيرته ودورة االداري والعسكري في صدر   عنوان رسالة الماجستير:

 االسالم 
 عباسي  النشاط االقتصادي في بالد ما وراء النهر خالل العصر ال عنوان رسالة الدكتوراه:

 07723614306 رقم الهاتف:
 dr.hiyam alamiry@uomustansiriyah.edu.iq البريد اإللكتروني:

 :الجوائز والمنح الدراسية والتكريم •

 السنة الجهة المانحة  أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

 2007 رئيس الجامعة المستنصرية  شكر وتقدير   1

 2008 المستنصرية  الجامعة رئيس وتقدير  شكر 2

 2011 المستنصرية  الجامعة رئيس وتقدير  شكر 3



 2016 رئيس الجامعة المستنصرية  وتقدير  شكر 4

 وتقدير  شكر 5
الهيئة المشرفه ملتقى الطف  
 الرابع+ ديوان الوقف الشيعي 

2013 

 وتقدير  شكر 6
رئيس ملتقى الطف الدولي 

 الخامس )عميد اآلداب(
2013 

 2014 3409ع /عميد كلية اآلداب  وتقدير  شكر 7

 وتقدير  شكر 8
رئيس ملتقى الطف الدولي 

 السادس 
2014 

 2014 514عميد كلية اآلداب /ع شكر وتقدير   9

 2016 رئيس الجامعه المستنصرية  شكر وتقدير  10

 2018 2133عميدة كلية االداب/ ع شكر وتقدير   11

 شكر وتقدير   12
عميدة كلية التربية للبنات  

 جامعه بغداد /
2018 

 2018 اآلداب  كلية ةعميد  شكر وتقدير   13

 2019 اآلداب  كلية عميدة شكر وتقدير   14

 شكر وتقدير  15
التربية / الجامعة  كلية عميد 

 2019 المستنصرية  

 شكر وتقدير  16
عميد كلية االداب / 

 2020/ 7/5 المستنصرية  

عميد كلية االداب /  وتقدير شكر  17
 المستنصرية 

28 /6 /2020 

 2020 رئيس الجامعة المستنصرية   شكر وتقدير  18

 2020/ 6/5 وزير التعليم العالي والبحث العلمي   شكر وتقدير  19



 2020/  3/7 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير   20

الجامعة التربية /  كلية عميد شكر وتقدير   21
 2020/ 11/ 11 المستنصرية

والبحث   السيد وزير التعليم العالي شكر وتقدير  22
 2021/ 1/3 العلمي 

 والبحث العالي التعليم وزير السيد شكر وتقدير  23
 2021-8-16 العلمي

 2021-6-7 المستنصرية/  االداب كلية عميد شكر وتقدير  24

    
 

 

 
 المؤلفة والمترجمة: الكتب  -األعمال المنجزة  •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

1 
ال الحسن وسجون المنصور 

  -140العباسي ) 
 هجري 145

 2019 دار نور للنشر  

 

 

 

 

 



 البحوث العلمية المنشورة : 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

 بغداد  تركان خاتون سيدة العالم   -1
مجلة دراسات في 

 التاريخ والتراث 
2012 

2 
في  اثر القوافل والسفارات التجارية

حو الحدود  التوجه المغولي ن
 االسالمية الشرقية للدولة العربية

 بغداد  
مجلة آداب  
 المستنصرية  

2013 

3 
األطعمة والطبيخ في العصر 

 العباسي 
 بغداد   

مجلة كلية التربية  
 المستنصرية  

2014 

4 
الفيزياء والميكانيكا في بغداد 

 خالل العصر العباسي 
 بغداد   

مجلة دراسات في 
 التاريخ والتراث 

2016 

   االمراء طبيب 5
 بغداد  بختيشوع  بن  عبيدهللا بن جبرائيل

  مجلة آداب 
المستنصرية  

 83عدد 
2018 

6 
  عبدهللا بن يحيى الديلم  صاحب

 الطالبي   الحسن بن
 (  م796  -... / هـ180  -) ....

 بغداد 
  آداب  مجلة

   المستنصرية
2020 
 

  المنصور وسجون  الحسن ال  7
 بغداد  هـ( 145 -140)العباسي

مجلة المؤرخ  
 العربي

2018 

8 
المدرسة المستنصرية بعد الغزو 

المغولي وسقوط بغداد سنة 
 م 1258هـ = 656

 بغداد 
مجلة دراسات في 
التاريخ والتراث 

 واآلثار 
2019 

9 

 فترة خالل االقتصادية األزمات
  والمأمون  األمين بين النزاع

  833-809." = "هـ 193-218"
 ."م

  التربية كلية مجلة بغداد 
 األساسية 

2021 



 

 : (محاضرة  /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات   •

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة  ت

 مشاركة ندوة بعنوان )تاريخ بغداد(  1
وحدة التعليم  

 المستمر
2016 

 

 2016 مستمر  وحدة التعليم الصحة   مشاركة حلقة نقاشية العوامل النفسية المؤثرة في 2

 2018 قسم التاريخ  مشاركة ندوة علمية )صدر االسالم في الدراسات االستشراقية(  3

 2018 قسم التاريخ   العراق(حضور ندوة )المسيحيون في  4

 2018 قسم التاريخ  حضور ندوة )النصر لحظة تاريخية ( 5

كلية  حضور مؤتمر ملتقى الطف الدولي التاسع  6
 2017 االداب/مستنصرية

 كلية العاشر  الدولي الطف ملتقى مؤتمرومشاركة  حضور 7
 2018 مستنصرية/االداب

 كلية حضور الندوة الثقافية ) قراءة في الدستور االمريكي (   8
 2018 مستنصرية/االداب

حضور ندوة علمية ) التعايش السلمي في الدولة العربية  9
 االسالمية( 

 كلية
 2018 مستنصرية/االداب

 كلية حضور ندوة علمية )الموصل حضارة و عراقة وتحديات (  10
 2018 مستنصرية/االداب

مشاركة محاضرة ) ظاهرة التسول في العراق ، اسبابها وسبل  11
 2018 مستمرال التعليم وحدة معالجتها ( 

مركز دراسات   حضور ندوة ) تطور الدراسات العراقية في اليابان ..(  12
 2019 المسنصرية 

كلية االداب /  مؤتمر اشكاليات االمة والدولة في العراق   13
 2019 المستنصرية  الجامعه

كلية التربية / جامعه   المؤتمر الدولي االول لكلية التربية / جامعة مطروح / مصر 14
 2019 مطروح



15 
  الديوانية آلقسام – السالم عليه الكاظم االمام كلية مؤتمر

  الحل ومنطق االزمة سؤال الجائحة )  الموسوم االول االفتراضي
 (  الفرضية بعد ما

 الكاظم االمام كلية
  آلقسام – السالم عليه

    الديوانية
2020 

مشاركة مؤتمر االفتراضي ) جائحة كورونا في منظور العلوم   16
 االنسانية (

/  كلية االداب
 2020 الجامعة المستنصرية 

 نظرة العراق في التعليم)  االول االفتراضي/  مؤتمر مشاركة 17
 ( واالداء العمل في تقييمية

  جامعه/  االداب كلية
 2020 بغداد

لدراسات  المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي االول لحضور   18
 2020 جامعة االنبار االنسانية واالجتماعية  

حضور مؤتمر جامعه القادسية االفتراضي العلمي االول )   19
   2020 جامعه القادسية    لجائحة كورونا وتداعياتها على الفرد والمجتمع ( 

20 
بكاء الرسول )صلى هللا عليه واله 
وسلم(على األمام الحسين )علية  

 السالم( 
 بغداد 

مؤتمر ملتقى الطف 
الرابع / كلية االداب  

الجامعه   /
 المستنصرية 

2013 

 بغداد    السلب والجزاء 21

مؤتمر ملتقى الطف 
الدولي الخامس/  
كلية االداب /  
 المستنصرية 

2013 

 شيخ بني الصيداء   22
 قيس ين مسهر الصيداوي 

 بغداد   
مؤتمر ملتقى الطف 

الدولي  
 االداب /  /السادس

2014 

 اول زوار االربعينية 23
 الصحابي جابر االنصاري 

 بغداد   

مؤتمر ملتقى الطف 
الدولي الثامن/ كلية  

االداب /  
 المستنصرية 

2016 

24 
  العصر خالل بغداد في االوبئة

  والية المسببات – العباسي
  تاريخية دراسة – معها التعامل

 الديوانية  

 االمام كلية مؤتمر
  السالم عليه  الكاظم

   الديوانية آلقسام –
 االول االفتراضي

2020 



 بغداد  تاريخية دراسة.. الحرير طريق 25
ورشة عمل كلية  

 2021 االداب المستنصرية 

26 
)  التجاري  الحرير بطريق االهتمام
  خالل( التاريخي خراسان طريق

 العباسي العصر
 

 ابداع مركز  دولية عمل ورشة
  بالتعاون  والتطوير للدراسات

 الدائمة الدولية المحكمة مع
  وجامعة تونس في للتحكيم
  ابن وجامعة تونس في صفاقس
  التربية وكلية تركيا في النفيس
 البصرة جامعة  االنسانية للعلوم
  جامعة االساسية التربية  وكلية

 المستنصرية والجامعه الموصل
 الدولية الصداقة ومنظمة

 السويد 

2021 

 

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية  •

المؤلفة والمترجمة و البحوث  عنوان الكتب  ت
 العمل المقدم للنشر العمل قيد اإلنجاز  العلمية

    

    

 

 

 الخبرات التدريسية:      •

 السنة اسم المادة التدريسية ت

   2014-2005 تاريخ العراق القديم   -1

 2010  -2009 تاريخ الشرق االدنى القديم   -2

 2016  -2015 تاريخ العصور العباسية المبكرة   -3
2016-  2017 



 2018  -2017 تاريخ الفكر العربي االسالمي   -4

   2021  -2018 منهج البحث التاريخي    -5

 

 

 

 التدريبية:  الدورات  •

 السنة المكان  واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

1 
ورشة عمل/ تنمية  
المهارات القيادية  

 في المجتمع 

الجامعة  وحدة التعليم المستمر 
 2015 المستنصرية  

 دورة حاسبات  2
مركز الجامعة المستنصرية للحاسبة  

 االلكترونية 
الجامعة 

 المستنصرية  
2012 

3 
دورة في استخدام اللوح 
التفاعلي الذكي في 
تسجيل المحاضرات  

 الفديوية 

بالتعاون مع  وحدة التعليم المستمر  
 مركز ابن سينا  

الجامعة 
 2016 المستنصرية  

4 
 معامل) عمل ورشة

 للمجالت التاثير
 واالنسانية العلمية

 الجامعة المستمر  التعليم وحدة
 2017 المستنصرية 

5 
 تعليمات) عمل ورشة
  العلمية الترقيات قانون 

 ( 2018 لسنة

 الجامعة المستمر  التعليم وحدة
 2018 المستنصرية 

6 
  تأثير)محاضرة مشاركة

  اإللكتروني االعالم
 السياسية  القرارات على

 الجامعة المستمر  التعليم وحدة
 2018 المستنصرية 



7 
  محاضرة مشاركة

 وعالقتها الثقافة)
وسائل  واهم باألمراض

 ...( الوقاية منها

 الجامعة المستمر  التعليم وحدة
 2018 المستنصرية 

 

 : لمناصب اإلداريةا •

 التكلفةفترة  المناصب اإلدارية  ت

   

 

 اللجان المشارك بها:  •

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة اسم اللجنة  ت

 2007  -2006 امتحانيه لجنة  قسم التاريخ  امتحانيهلجنة  1

 2008  -2007   امتحانيهلجنة  التاريخ  قسم امتحانيه لجنة 2

 2011  -2010   امتحانيهلجنة  التاريخ  قسم امتحانيه لجنة 3

 2014  -2013   امتحانيهلجنة  التاريخ  قسم امتحانيه لجنة 4

عضو لجنة تصحيح للدراسات االولية   5
 باالشتراك مع جامعة االمام الصادق 

 2013 لجنة امتحانيه 

 2015  -2014 االولى المرحلة ارشادية ارشادية  لجنة عضو  6

 2017  -2016 الثالثة  المرحلة ارشادية ارشادية  لجنة عضو 7

8 
  قسم مؤتمر لجنة عضو
 التاريخ 

 الضيوف  استقبال لجنة
2016 



 2018  -2017 متابعه غيابات الطلبة  عضو لجنة غيابات   9

عضو لجنة مناقشة رسالة   10
 ماجستير/تربية للبنات/جامعة بغداد 

 2018 مناقشة  

 2019  -2018 قسم التاريخ   لجنة المتابعة واالنضباط الطالبي  11

 2021  -2019 قسم التاريخ  لجنة االعتماد البرامجي   12

 2020  -2019 قسم التاريخ   عضو اللجنة االمتحانية   13

 2021  -2020 قسم التاريخ   عضو اللجنه االمتحانية   14

 2022-2021 قسم التاريخ  عضو لجنة االستالل الورقي   15

عضو لجنة ادارة موقع القسم   16
 االلكتروني  

 2022-2021 قسم التاريخ 

عضو اللجنة االمتحانية للدراسات  17
 العليا  

 2022-2021 قسم التاريخ  

عضو لجنة استالل رسائل الماجستير  18
 االلكتروني  

 2022-2021 قسم التاريخ  

    

 

 

    الخبرات العلمية

 التكلفةفترة    ةالخبرات العلمي ت

1 
في  للنشر  المقدمةتقييم عدد من البحوث 

 المجالت المحلية 
                      المستنصرية /مجلة كلية التربية 

 المستنصرية /اآلداب مجلة كلية 



 2017/جامعة االنبار /  اآلداب كلية  تقييم بحوث ترقية علمية   2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  مقوم علمي رسالة ماجستير   3

 2018كلية التربية للبنات /جامعة بغداد/  عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير   4

 2018مجلة كلية االداب /المستنصرية /  تقييم بحث علمي مقدم للنشر  5

 2019المستنصرية / كلية التربية /  عضو لجنه مناقشة اطروحة دكتوراه  6

 2020/  كلية التربية / المستنصرية عضو لجنه مناقشة اطروحة دكتوراه  7

 2021كلية االداب / الجامعة العراقية /  ماجستير  رسالة مناقشة لجنة عضو 8

 2021كلية االداب / جامعة االنبار/  دكتوراه  اطروحة  مناقشة لجنه عضو 9

 


