
 السيرة الذاتية

C.V 
 أ.د. طليعة حسن الصياح

 المعلومات الشخصية

 االسم والشهرة : طليعة حسن الصياح 

 م1960محل وتاريخ الوالدة : دير الزور 

 المؤهالت العلمية
 م1982كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / جامعة دمشق /  –قسم التاريخ  –إجازة في اآلداب 

 م1990اختصاص تاريخ أمريكا الحديث والعاصر , جامعة روستوك , ألمانيا  –دكتوراه فلسفة 

 التسلسل الوظيفي والمهام اإلدارية
 م 1996-1990جامعة دمشق  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –مدرس في قسم التاريخ 

 م1999-1996جامعة دمشق  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –أستاذ مساعد في قسم التاريخ 

 م2003-1999جامعة صنعاء  –أرحب  –رئيس قسم التاريخ في كلية التربية 

 م .2006-2003المملكة العربية السعودية  –مسؤول الدراسات العليا في كلية التربية للبنات الخرج 

 م .2007جامعة الفرات  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  –أستاذ في قسم التاريخ 

 م .2009-2007عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدير الزور من 

 م .2011-2009اآلداب والعلوم اإلنسانية للشؤون العلمية بدير الزور نائب عميد كلية 

 م .2013-2011عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدير الزور من 

 م .2015-2013نائب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية للشؤون العلمية بدير الزور من 

 م .2017-2015عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالتفويض 

 م وحتى تاريخه .2017عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدير الزور والرقة من عام 

 البحوث المنشورة
فصيلة التدريب االلمانية في الخطط االستراتيجية والسياسية لدول المحور في  –مكانة الفيلق العربي 

 م .1997( عام 60-59البالد العربية اثناء الحرب العالمية الثانية , مجلة دراسات تاريخية ) العددان 

( عام  94-93التدخالت النازية في العراق اثناء الحرب العالمية الثانية , مجلة دراسات تاريخية ) العددان 

 م . 2006

م , دارة الملك عبد العزيز , 1962-1932دور الملك سعود في العالقات السعودية اليمنية من عام 

 م .2007الرياض 

م , مجلة 1809هـ / 1224دمشق, دراسة عمرانية واقتصادية من خالل وثائق المحكمة الشرعية بدمشق 

 م . 2007( عام  96-95دراسات تاريخية ) العددان 

هـ / 1224-1210الحياة الدينية في دمشق من خالل وثائق المحكمة الشرعية بدمشق في الفترة ما بين 

 م .  2011ة , عام م , مجلة دراسات تاريخي1795-1809

معالم السياسة الزراعية في سورية منذ مطلع القرن السادس عشر وحتى اواخر الستينات من القرن 

 م .2011العشرين , مجلة جامعة الفرات للدراسات والبحوث العلمية , العدد السابع 

جامعة الفرات  م , مجلة1920-1918العالقات السورية التركية في عهد الحكومة العربية في دمشق 

 م , قيد النشر . 2015للدراسات والبحوث العلمية , عام 

إسهامات الحضارة العربية اإلسالمية في النهضة االوربية , مجلة دراسات تاريخية , عدد خاص عام 
 م . 2018



 البحوث المنشورة في الموسوعة العربية الكبرى
 بيزارو

 بلسوديسكي

 بيال الثالث

 المنشورةالكتب 
 م .1996-1995تاريخ أوربا المعاصر , منشورات جامعة دمشق 

 م .1996-1995تاريخ الواليات المتحدة االمريكية , منشورات جامعة دمشق 

 م .1997-1996دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر , منشورات جامعة دمشق 

 م .1998-1997منشورات جامعة دمشق دراسات في تاريخ أوربا في العصر الحديث , 

 م .2003تاريخ العرب المعاصر , صنعاء 

 م . 2010دراسات في التاريخ االوربي المعاصر , منشورات جامعة الفرات 

 تاريخ الدولة العثمانية , جامعة الفرات , قيد الطباعة .

 اللغات االجنبية
 اللغة االلمانية

 اللغة اإلنكليزية
 


