
 الطائي صالح .د. م.أالسيرة العلمية 

 السيرة العلمية

 عباس ناصر حسون الطائي صالح: االسم الرباعي واللقب

 0691الحسينية  –كربالء : التولد

 10000403170: رقم الهاتف

 المعاصرالحديث و التاريخ: اإلختصاص العام

 الصحافة العراقيةتاريخ : اإلختصاص الدقيق

 : الشهادات الحاصل عليها

 جامعة كربالء وكان االول على / من كلية التربية حاصل على شهادة البكلوريوس

 . 0660الكلية عام 

  حاصل على درجة الماجستير وبدرجة االمتياز في تاريخ العراق السياسي

 .7110عام

 

 بغداد  ,احاصل على شهادة الدكتوراه من معهد التاريخ العربي للدراسات العلي

 .في تاريخ العراق السياسي 7110وبدرجة إمتياز عام 

 

  حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الكوفة وبدرجة إمتياز في تاريخ الصحافة

 .7109عام العراقية 

 

  من جامعة كربالء 01/3/7109حاصل على لقب أستاذ مساعد في. 

 :خدم بها المناصب العلمية التي

  ولحد اآلن 7119منذ عام  (ع)جامعة اهل البيت / مقرر قسم الصحافة. 

  7100-7113 (ع)جامعة اهل البيت / قسم الصحافة رئيس . 

 ثم دُمج مع  7103-7100 (ع)جامعة اهل البيت/ قسم العالقات العامة  رئيس ,

 . قسم الصحافة 

 

 :المواد التي قام بتدريسها

 العراق تاريخ -0

 تاريخ الصحافة -7

 الدعاية والحرب النفسية -0

 وسائل االتصال -4

 العلوم السياسية -1

 مناهج البحث -9
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 بحث التخرج -0

 الديموقراطية -3

 حقوق االنسان -6

 االتصال السياسي -01

 

 -: البحوث المنشورة

 

مجلة كلية التربية / عمر العلوان ودوره الوطني في تاريخ العراق المعاصر  -0

 .30العدد  06المجلد  7100لسنة  -المستنصريةاالساسية في الجامعة 

 

صادق الصدر في تاريخ العراق محمد الدور السياسي للسيد محمد  -7

 .7109لسنة  71العدد ( ع)مجلة جامعة اهل البيت /  0666-0660المعاصر

 

 

دور الوافدين في الحياة الفكرية والسياسية في النجف االشرف في القرن  -0

العدد  70الجامعة المستنصرية المجلد / االساسية مجلة كلية التربية / العشرين 

 .7101السنة آذار  33

 

العتبة العباسية المقدسة /  0606في عام  هنجامالكربالئيون المنفيون الى جزيرة  -4

 .7101آب / العدد الثاني/ المجلد الثاني/ مركز تراث كربالء السنة الثانية  –

 

 

من خالل جريدة الثورة البغدادية  0690-0613االوضاع االجتماعية في العراق  -1

 .9/0/7109في  030العدد / كلية التربية للبنات / مجلة جامعة الكوفة / 

 

جريدة الثوة البغدادبة  لالمن خ 0690-0613في العراق  االوضاع االقتصادية  -9

 .3/0/7109في  0606كلية االداب العدد  –مجلة جامعة الكوفة 

 

 

مجلة  0671 الكبرى الكربالئي ودوه في ثورة العراق أبي المحاسنلمحة عن  -0

 .الخامسة سنةال 7101 لسنة  –01العدد ( ع)جامعة اهل البيت

 

مجلة جامعة اهل  0607-0600من ثورة عمر المختار  ةموقف الصحافة العراقي -3

 .7116كانون االول /  6العدد ( ع) البيت
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-0613وموقفه من أحداث العراق السياسية  تياألوقاالعقيد الطيار الركن جالل   -6

 . 00/0/7100في  170العدد ( ع)مجلة جامعة أهل البيت/  0690

 

مجلة جامعة أهل البيت /  0690في العراق  عاموانقالبه الفاشل  عيحسن سر -01

 .7106/ 74العدد / 0مجلد (/ع)

 

كتاب نشر في مجلة / األمريكيةثورة العشرين في صحيفة نيويورك تايمز  -00

 .7100لسنة ( ع)جامعة اهل البيت

 

/ في تاريخ العراق المعاصر  الوطني والفكريالسيد مرتضى القزويني ودوره  -07

 .7116 آذار/العدد السابع ( ع)ة اهل البيتمجلة جامع

 

كلية  0616-0859ألحداث الداخلية في العراق لالثورة البغدادية  تغطية جريد -00

 .1/6/7109في  000العدد جامعة الكوفة / اآلداب 

 

مجلة /  0670 عام لغاية والفكري السياسي ودوره الخطيب الوهاب عبد -04

 .7103( /ع)جامعة اهل البيت 

 

ة مجلة جامع/ دراسة تحليلية  0616انسحاب العراق من حلف بغداد عام  -01

 .9/7106العدد/ 70لد مج/  بابل 

 

كلية مجلة / 0600-0604في العراق الدعاية المضادة للمقاومة الوطنية  -09

 .7106/ جامعة كربالء /التربية 

 

-0601ماعات المتطرفة في مصر االنقسامات الفكرية وتأثيرها في بروز الج -00

 . 7106/ (ع) مجلة جامعة اهل البيت/0600

 

 

الدور الفكري لسيد قطب في نشأة الجماعات االسالمية المسلحة في مصر  -81

 . 7106/(ع)مجلة جامعة اهل البيت 

/ مجلة جامعة اهل البيت / اتفاقية كامب ديفيد من خالل الصحافة العالمية  -06

7106 . 

 

-0600لبريطانية نوري السعيد القاتل األول للملك غازي من خالل الوثائق ا -71

 .7171( / ع)مجلة جامعة اهل البيت / 0606
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 .قيد النشر  / 7171/قرن العشرين ملوك وامراء ورؤساء العراق في ال -70

 

 -:الكتب المؤلفة 

عبد الواحد الحاج سكر ودوره الوطني في تاريخ العراق المعاصر حتى عام  -0

0619. 

السيد محمد محمد صادق الصدر ودوره الفكري والسياسي في تاريخ العراق  -7

 0666عام  المعاصر حتى

 آل الخطيب في كربالء السادة  -0

 0ج/ابحاث في تاريخ العراق المعاصر  -4

 .خالل جريدة الثورة البغداديةمن  0690-0613االوضاع العامة في العراق  -1

 


