السيرة العممية والذاتية
االستاذ المساعد الدكتور سممان عمي حسين محمد االعرجي
التولد :ديالى  /خانقين6976 /
الحالة االجتماعية :متزوج ولي اربع ابناء
المهنة :استاذ جامعي
مكان العمل :جامعة بغداد  /كمية الفنون الجميمة /قسم الفنون السينمائية والتمفزيونية.
تاريخ التعيين2006_2_22 :
الهاتف07705560465 :
ايميلsalman.a.hussein@cofarts.uobaghdad.edu.iq:
الشهادات:
بكموريوس عموم سياسية  /كمية العموم السياسية /جامعة النيرين .6997 /
ماجستير سياسة دولية /كمية العموم السياسية /جامعة النيرين .2000/
دكتوراه سياسة دولية /كمية العموم السياسية /جامعة النيرين .2065 /
الكتب المنشورة:
 _1حقوق االنسان والحريات العامة.
 _2اسرائيل والتحوالت السياسية في البمدان العربية منذ عام 2060
البحوث المنشورة:
 _6جماعات المصالح والضغط ودورىا في صنع القرار السياسي االمريكي .منشور في مجمة
مركز المستنصرية العدد  26_27السنة 2009.

_2التكنو_ معموماتية وميزان القوى الدولي .منشور في مجمة كمية العموم السياسية /الجامعة
المستنصرية .العدد 29السنة 2065
 _3التنافس الدولي في منطقة اسيا الوسطى ( دراسة في القاصد والنتائج) .منشور في مجمة
كمية التربية لمبنات  /جامعة الكوفة ,العدد 68السنة 2066
 _4التغيير في البمدان العربية واثره عمى العالقات المغربية االسرائيمية .منشور في مجمة كمية
العموم السياسية الجامعة المستنصرية.
 _5الدور المصري في الحروب االسرائيمية عمى قطاع غزة  .منشور في مجمة مركز الدراسات
االستراتيجية والدولية  /جامعة بغداد.
 _6الموقف االسرائيمي من االزمة السورية .مقبول لمنشر في مجمة مركز الدراسات االستراتيجية

والدولية  /جامعة بغداد.

(( _7العالقة الجدلية بين األعالم المرئي وتوظيفو في السياسة األمريكية))
(د ارسـة في تأثيرات الفمم السينمائي )  .مؤتمر كمية الفنون الجميمة
جامعة بغداد 2067

 _8العراق بين الخيار القبمي والخيار الطائفي :رؤية نقدية في ضوء السياسة األمريكية تجاه
العراق منذ عام  .2003مقبول لمنشر في مجمة كمية العموم السياسية الجامعة المستنصرية
 _9اشكالية الفكاك وال فكاك في ىجرة الكفاءات العراقية  ,مقبول لمنشر في مجمة قضايا دولية ,

كمية العموم السياسية  ,جامعة النيرين
المؤتمرات:

 _6مؤتمر الجبية العربية لمواجية االرىاب ,بغداد /تموز  ,2066مشاركة بالبحث الموسوم
تاثير االرىاب عمى التنمية.
 _2مؤتمر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية ( العراق وتحديات المرحمة القادمة داخميا
واقميميا ودوليا) تشرين االول  .2066مشاركة بالبحث الموسوم (التحديات االقميمية التي تواجو
العراق دراسة في التحدي االسرائيمي).

 _3مؤتمر مركز الدراسات االستراتيجية  /جامعة كربالء( المؤتمر الوطني حول االعتدال في
الدين والسياسة) اذار  .2067مشارك بالبحث الموسوم (االعتدال وبناء الدولة المدنية في
العراق).
 _4مؤتمر كمية الفنون الجميمة  /جامعة بغداد ( /ضرورات الفن واالفاق المستقبمية ) مشارك

بالبحث الموسوم(العالقة الجدلية بين األعالم المرئي وتوظيفو في السياسة االمريكية)(.د ارسـة في
تأثيرات الفمم السينمائي ) نيسان 2067

الندوات:
 _6ندوة حول حقوق المرأة ,في قاعة الدراسات العميا قسم الفنون السينمائية والتمفزيونية  /كمية
الفنون الجميمة2065. .
 _2الندوة العممية الموسومة ( االىوار ودورىا في دعم السياحة في العراق) .كمية العموم
السياحية /الجامعة المستنصرية .شباط 2067
المشاركة في مناقشة عدد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه .
كتبت عدد من المقاالت الصحفية في عدد من الصحف العراقية.
عضو المجنة العممية في دار الشاطئ لمدراسات والتوزيع/بغداد ,وفي المركز العربي الديمقراطي
في برلين.
حصمت عمى عدد من كتب الشكر والشيادات التقديرية من مؤسسات ومراكز البحثية

مقرر قسم السينما والتمفزيون حاليا
رابط كوكل سكولر:
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=x6iKXnsAAAAJ

