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 نشاط 

 د. سميرة عبد الرزاق عبدهللا كريم االسم:

 تدريسية في قسم التاريخ/ كلية التربية للبنات المنصب الحالي:

 

 الشهادات العليا وتاريخ الحصول عليها:

 1992ماجستير  - أ

 1997دكتوراه  -ب

 

 اسم الدولة والجامعة المانحة للشهادة:

 العراق/ جامعة بغداد

 2017الحصول عليه: استاذ اللقب العلمي وتاريخ 

 االختصاص العام/ تاريخ حديث ومعاصر

 االختصاص الدقيق/ تاريخ ايران الحديث والمعاصر

 

 المواد التي درستها في المراحل االولية

 تاريخ تركيا وايران/ المرحلة الرابعة. -

 تاريخ الوطن العربي المعاصر/ المرحلة الرابعة. -

 المرحلة الرابعة.القوى الدولية في القرن العشرين/  -

 تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر/ المرحلة الثالثة. -

 تاريخ اوربا في عصر النهضة الى الثورة الفرنسية/ المرحلة الثانية. -

 تاريخ اسيا الحديث المعاصر/ المرحلة الثالثة. -

 تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني/ المرحلة الثانية. -

 االسالمية المعاصرة/ المرحلة الثالثة.التحديث في الدول  -
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 المواد التي درستها في الدراسات العليا

 الماجستير -أ

 تاريخ الخليج والجزيرة العربية في القرن التاسع عشر.  -

 دراسات في تاريخ الدولة القاجارية. -

 دراسات في تاريخ العراق المعاصر. -

 دراسات في تاريخ النهضة في بالد الشام. -

 الدكتوراه -ب

 دراسات في تاريخ تركيا. -

 دراسات في تاريخ الدولة الصفوية. -

 دراسات في تاريخ مصر والسودان. -

 دراسات في تاريخ العراق االقتصادي. -

 

 الكتب المنشورة

 .1933االلمانية اواخر القرن التاسع عشر  -العالقات االيرانية -1

 .1951-1939البريطانية  -العالقات االيرانية -2

 

 والمؤتمراتالندوات 

اشتتتتتركتت في بعد النتدوات داختل العراقض كمتا حضتتتترت نتدوات وم تمرات داختل 

 العراق.
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 البحوث المنشورة

ي واثرها الستتتتياستتتتي والفكري في المغربض مجلة كلية فراالميرة خثاثة بنت بكار المغا -1

 .1998 ض(21العدد )-التربية/ االستاذ. بغداد

 ضالعدد  .2000-بغداد  الصتومالض مجلة كلية التربية/ االستتاذ.حركة الجهاد االستالمي في   -2

(20)  

ض مجلتة كليتة  1941-1921الجزر واالمتارات في المفتاوضتتتتتات االيرانيتة والبريطتانيتة   -3

 .1999-التربية/ االستاذ. بغداد

موقف جتامعتة التدول العربيتة من االحتالل االيراني للجزر العربيتة الثالثض مجلتة كليتة  -4

 .2001-(23العدد ) اذ. بغدادالتربية/ االست

  ,1971-1970لحكومتة جعفر نميري والموقف المصتتتتري منهتا    الحركتات المنتاو تة -5

 .35/2013كلية االدابض العدد  -و االثار تاريخالدراسات في 

التديوان الملكي واثره في استتتتقتاط وزارة النحتاع الرابعتةض مجلتة دراستتتتتات في التتاريخ  -6

 .43/2014واالثارض العدد 

القاستم قا م مقام في القضتاع على المتنافستين على العرت وتنصتيب محمد ميرزا دور ابو  -7

 .2015شاهاً على ايرانض مجلة التراث العلمي العربيض العدد الثالث 

التحديات المعاصترة للثقافة االستالمية دراستة في الصتورة المتبادلة للستالم والحرب بين   -8

 .2016العدد الثالث االسالم والغربض مجلة التراث العلمي العربيض  

( دراستتتتتات تاريخيتة/  2016-1950زها حديد...... كوكب في مدار معمتاري عالمي ) -9

 .2016حزيران  42بيت الحكمة/ العدد 

تدهور التجارة وانخفاد  عا دات الضتتترا ب في ايران خالل عهد الشتتتاه ستتتلطان  -10

 .   2017-2016. مجلة التراث العلمي العربيض العدد الرابعض (1722-1694حسين )

ض حوليات  1530-1508االوربي ضتتد الدولة العثمانية -محاوالت التحالف الصتتفوي -11

 .  1جزع  2017سبتمبر -يوليو 45اداب عين شمعض المجلد 
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االميرة اشتترف بهلوي ودورها في التامر على وزارة مصتتدق ومجيع قوام الستتلطنة  -12

(ض مجلتة التراث العلمي العربيض العتدد الستتتتتادع 1952تموز    22-1951أيتار    6)

 2018اذار/-شباط-والثالثون كانون الثاني

فضتتالً عن ذلت توجد اكثر من عشتترة بحوث مشتتتركة مقبولة للنشتتر مع طالبات الدراستتات 

 العليا.

 

 االشراف على الرسائل واالطاريح

 واطاريح الدكتوراه.اشرفت على عدد من رسا ل الماجستير 
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CV 

Name: Dr. Samira Abd Al Razaq Abdallah Karim. 

Occupation: prof. in University of Baghdad college of Education 

for women. 

Academic Rank: Professor 

 

Specialization: contemporary and modern history. 

 

Minor specialty: history of coutemprary and modern history of 

Iran.  

 

Subjects which teach it. 

− History of Turkey and Iran/ Forth class. 

− History of Arab Home land/Forth class. 

− History of international power in twenty century/ Forth class. 

− The Modern history of Arab Gulf/ Third class. 

− The History of Europe in renaissance/ second class. 

− The History of Arab Homeland in Otto man era. 

− Modern and Contemporary history of Asia/ Third class. 
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Subject which teach it in higher studies 

A- M.A 

1- The history of Gulf and peninsula in nineteenth century. 

2- Studies of history Kajary state. 

3- Studies of conten porary history of Iraq. 

4- Studies of arising history of the Leavant. 

B- Ph. D 

1- Studies of Turkish history. 

2- Studies of Saffawy history. 

3- Studies of Egypt and Swdan. 

4- Studies of Economic history of Iraq. 

Book 

1- Iran-Germany relation from nineteen century till 1933. 

2- Iran-Britain relation 1939-1951. 

Research interests 

1- ALamera Knatha Bent Bakar Almakafery College of education 

Journal Alastath, Baghdad, No.21, 1998. 

2- The Al gehad Alaslami Movement in Somalia Journal 

Alastath, College of education Baghdad, No.20, 2000. 

3- The Islands and Emariats in negotiations between Iran and 

Britain 1921-1941, college of education Journal Alastath, 

Baghdad 1999. 
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4- Attitude of Arab league from Iranian occupations to three Arab 

islands, Journal of Alastath, college of education, Baghdad, 

No.23, 2000. 

5- Anti-Movement of Gafaar Anumary government and Egyptian 

attitude 1970-1971, studies in history, college of literatures, 

No.35 ,20B. 

6- Royal court and its role in Projection Al-Nahas fourth cabinet 

journal studies in history No.43,2014. 

7- The role of Abo Al-Qasim Kaim makan in finishing his 

competitors, Arab science Heritage journal, No3, 2015. 

8- Modern challenge of Islamic cultural, study in mutual picture 

of peace and war between Islam and west, Arab science 

Heritage journal, No.3, 2016. 

9- Zoha Haded, plant in global architectural Orbit (1950-2016) 

Historical studies, Bayt Al-HiKma, No.42-June 2016. 

10- Deterioration of trade and drop of taxation yields in Iran 

through era of ALshah-sultan Hussin 1694-1722. 

Arab science Heritage journal, No.4. 2016-2017.  

11- The attempets union between saffoyi-Europe against 

Aothmanian's state (1508-1530), Ayeen Alshams Arts 

magazine, P.45,sep.2017,I 

12- Princesses Ashraf Bhlwi, her rle in conspired on Mosaddeq 

cabinet and coming Qwam Alsaltana cabinet (6 May 1951-22 

July 1952), Arab science Heritage Journal. No. 36, 201 


