الدكتور عالء مكي الشمري
نبذة مختصرة :
عمل الدكتور عالء مكي الشمري في مجال البحوث اإلعالمية بمختلف مجاالتها ،وعلى وجو
الخصوص في اإلذاعة والتلفزيون والصحافة التقليدية والرقمية أو االلكترونية ،باإلضافة إلى ترأسو
العديد من المؤسسات اإلعالمية والصحف العراقية والعربية في العراق واألردن واإلمارات.
لو إسهامات عديدة في مجال البحث واإلعداد والتدريب والتطوير في المهارات اإلعالمية من خالل
منحو للعشرات من الدورات التدريبية في وسائل االتصال الجماىيري داخل العراق واإلمارات ومنها
ما يتعلق في مجال اإلعالم األمني.
حاز على شهادة الدبلوم في العلوم الفنية السمعية والمرئية في مجال االخراج  -التلفزيون واإلذاعة
والسينما من معهد الفنون الجميلة في بغداد.عام 1986
حاز على شهادة البكالوريوس في العلوم الفنية السمعية والمرئية في مجال االخراج -التلفزيون
واإلذاعة والسينما من كلية الفنون الجميلة في بغداد .عام1991
حاز على شهادة الماجستير في العلوم الفنية السمعية والمرئية في مجال التلفزيون واإلذاعة والسينما
من كلية الفنون الجميلة في بغداد.عام 2002
حاز على شهادة الدكتوراه في اإلعالم واالتصال السمعي والمرئي والمكتوب من جامعة بيروت في
لبنان  .عام . 2014
حاضر في العديد من المساقات ذات العالقة باإلعالم المرئي والصحافة والعالقات العامة واإلعالن
في جامعة عجمان فرع الفجيرة ،وجامعة جيهان في اربيل وكلية المدينة الجامعية في عجمان ،وأخيرا
أستاذ مساعد في جامعة الشارقة .
للدكتور عالء مكي الشمري كتابين تحت الطبع.
والمرفق األتي السيرة الذاتية المختصرة للدكتور عالء مكي .

االسم  :عالء مكي الشمري
الجنسية  :عراقي – مقيم في االمارات

تاريخ الميالد 1964 / 9 / 30 :

البريد االلكترونيlawy64m@yahoo.com :

0555240314

0502218482

Mob:

Mob:

 ملخص عن المؤىالت العلمية:
م المؤىل العلمي
.1

دكتوراه

 .2ماجستير

 .3بكالوريوس

التخصص

الجامعة

الدولة

إعالم  -وسائل

جامعة بيروت

لبنان

اتصال جماىيري

فنون سمعية

ومرئية

فنون سمعية

ومرئية

جامعة بغداد

جامعة بغداد

2015-2014

العراق

2009-2008

العراق

1991-1990

 .4دبلوم

فنون سمعية

ومرئية

مهارات التفكير

 .5دبلوم

اإلبداعي

 .6عضو مركز ديبونو لتعليم

مهارات التفكير

مهارات التفكير

وحل المشكالت

معهد الفنون الجميلة

المركز األمريكي العالمي

العراق

1985-1984
اإلمارات

2010-2009
عمان

األردن

2008-2007

 ملخص عن الخبرة األكاديمية:
1

استاذ مساعد

كلية االتصال

في جامعة الشارقة

قسم االتصال

محاضر في المدينة

قسم العالقات

الجماىيري

مساقات:

المونتاج التلفزيوني
التصوير التلفزيوني

الشارقة

2015

االلقاء والتقديم البرامجي

االخراج التلفزيوني
الفيلم الوثائقي

مجتمع المعلومات

التشريعات واالخالقيات
مدخل الى االتصال

مشروع التخرج
2

الجامعية في عجمان

العامة واإلعالن

مساقات:

مهارات االتصال
التصوير الرقمي

مقدمة في اإلعالن

اللغة العربية و اإلعالم

عجمان
2015 – 2014

3

محاضر في جامعة جيهان

كلية اإلعالم

محاضر في جامعة عجمان

كلية المعلومات

مساقات:

مدخل لإلذاعة والتلفزيون

اربيل

كتابة الخبر لإلذاعة والتلفزيون 2013 -2012

مهارات االتصال

مقدمة في االعالن

4

للعلوم والتكنولوجيا

واإلعالم

مساقات:

مدخل لإلذاعة والتلفزيون

تحرير األخبار

التصوير الرقمي

الفجيرة
2012 - 2009

مهارات االتصال
5

محاضر في معهد التدريب

دائرة اإلذاعة

6

محاضر في كلية الفنون

الجميلة

قسم الفنون

7

محاضر في معهد الفنون

اإلذاعي والتلفزيوني

والتلفزيون

مساقات:
اإلخراج
التصوير

المونتاج

الكتابة لإلذاعة والتلفزيون

السمعية والمرئية

بغداد
2002-1999

مساقات:

بغداد

التصوير

1998 -1995

اإلخراج

كتابة السيناريو
المونتاج

الجميلة

قسم الفنون

مساقات:

بغداد

والمرئية

التصوير

1995 -1991

السمعية

اإلخراج

كتابة السيناريو
المونتاج

 ملخص عن الخبرة العملية :
1

إعداد وإخراج برامج تلفزيونية

1980

1990

اإلذاعة العراقية

2

إدارة األخبار والبرامج اإلخبارية

1990

1992

التلفزيون العراقي

3

مدير اإلذاعة

1992

1994

إذاعة الشباب

4

5

6
7
8

9

مدير تلفزيون ،إعداد البرامج والخطط
التدريبية لطلبة معهد الفنون الجميلة

(اإلذاعة ،التلفزيون ،سينما)

مدير أخبار ومدير مجموعة قنوات

العقارية اإلعالمية ومدير برامج في

الفجيرة ميديا

مدير البرامج واإلنتاج ومستشار قناة

المشرق

مدير مؤسسة أنليمتد نوليج للتدريب

اإلعالمي

مدير عام قناة المدار الفضائية
مدير البرامج واإلنتاج – Scope

Media Production
الميديا ستي – دبي

1994

2003

العراق

(الشباب)

العراق

الميديا ستي في دبي والمنطقة

اإلمارات

2003

2010

2011

عمان

2011

2012

دبي

2012

2014

أبو ظبي

2014

العراق

تلفزيون العراق 2

2010

2015

العراق

الحرة في الفجيرة

دبي

األردن
اإلمارات

اإلمارات
اإلمارات

 ملخص المشاركة في المؤتمرات العلمية :
م

اسم المؤتمر

 .1مؤتمرات علمية في جامعة بغداد
مهرجان قناة الجزيرة الدولي

 .2السادس لألفالم الوثائقية
القصيرة

الفترة
من

إلى

1990

2003

2007

 .3مهرجان السينما في دبي

2009

 .4مهرجان اإلعالم العربي في دبي

2009

.5

دورة وورشة عمل بعنوان

(كيفية تحقيق االتصال الناجح )

 .6مهرجان اإلعالم العربي في دبي
.7
.8

ملتقى االتصال واإلعالم العربي
معهد الدكتوراه لالعالم

المؤتمر الدولي "اإلعالم ووسائل

وزارة التعليم العالي وجامعة
بغداد

العراق

قناة الجزيرة

قطر

الميديا ستي

دبي

الميديا ستي ونادي دبي
للصحافة

دبي

2010

شرطة الشارقة

االمارات

2012

دبي

االمارات

2014

بيروت

لبنان

2016

االردن

عمان

2016

االردن

عمان

 .10مهرجان اإلعالم العربي في دبي

2017

دبي

االمارات

 .11المؤتمر السادس للغة العربية

2017

دبي

االمارات

.9

التواصل اإلجتماعي والتسويق

2010

مكان االنعقاد

الدولة

األلكتروني" جامعة جدارا

ملتقى االتصال واإلعالم العربي
الجامعة االردنية

 البحوث العلمية التي قدمها:

 .1بحث منشور في مجلة االتصال والتنمية العدد  19بعنوان :الصورة السينمائية ودورىا في التعبير عن القيم االجتماعية -
دراسة تحليلية في االفالم الروائية .2017

 .2بحث منشور في مجلة الباحث االعالمي العدد  39بعنوان :تأثيرات استخدام اإلنترنت على الطلبة الجامعيين "دراسة على
عينة من طلبة الجامعات األردنية" .2017

 .3بحث منشور في مجلة التربية االساسية العدد  99بعنوان :أشكال ومظاىر تراجع إستعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم
المسموعة والمرئية.2017

 .4المشاركة في رئاسة جلسات ،ورئاسة لجان بحثية وتقديم بحث في المؤتمر السادس للغة العربية في دبي .2017

 .5المشاركة في رئاسة جلسات ،ورئاسة لجان بحثية في مؤتمر الرابطة العربية لعلوم البحث العلمي وعلوم االعالم واالتصال
في الجامعة االردنية  :اكتوبر .2016

 .6بحث بعنوان :أشكال ومظاىر اإلعالم الجديد في مضامين أخبار الفضائيات العربية  -بحث منشور في كتاب المؤتمر
الدولي "اإلعالم ووسائل التواصل اإلجتماعي والتسويق األلكتروني" جامعة جدارا – عمان – األردن .May 2016

 .7بحث بعنوان:تكنولوجيا االتصال وأثرىا التعليمي  -مقدم خالل أعمال المؤتمر الدولي الرابع في االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات -أبو ظبي .2015/5/3

 .8بحث منشور في مجلة الشرطي اإلماراتية (المهنية والموضوعية في عمل المراسل الصحفي) .2012
 .9ورقة عمل بعنوان (:التواصل الناجح مع زمالء العمل) ،منشور في مجلة ( العقارية تودي ) – دبي.
.2008
.10بحث بعنوان  :القيم األخالقية واالجتماعية في األفالم والبرامج العربية – منشور في مجلة فنون العراقية
. 2001
.11بحث مقدم لمؤتمر كلية اإلعالم – الجامعة المستنصرية ،بعنوان  ( :كتابة األخبار لإلذاعة والتلفزيون في وسائل
اإلعالم والمنظمات المهنية ).2000 .
.12بحث مقدم لمؤتمر كلية الفنون -قسم التربية الفنية – جامعة بغداد ،بعنوان( :مهارات الصوت واإللقاء
لإلذاعة والتلفزيون وأثرىما على المتلقي ) .1999
.13بحث منشور في مجلة كلية التربية – الجامعة المستنصرية ،بعنوان (:إعداد نشرات األخبار في القنوات
الفضائية العربية – اإلقصاء والتضمين) . 1998
.14بحث منشور في مجلة آفاق العراقية ،بعنوان ( :اإلعالم وإدارة األزمات ).1997 .
.15كتابين تحت الطبع إن شاء اهلل .

جانب من الدورات التي حاضر فيها وشارك في إعدادىا :
.1

الدبلوم المهني لإلعالم – جامعة الشارقة – مركز التعليم المستمر2017-2016.

.2

آلية تدفق العمل في المؤسسات االعالمية – كلية االتصال -جامعة الشارقة-2015.
.2016

.3

الدبلوم المهني لإلعالم – جامعة الشارقة – مركز التعليم المستمر2016-2015 .

.4

دورة " إعداد وتنظيم الدورات البرامجية في اإلذاعة والتلفزيون" – كلية اإلتصال –
جامعة الشارقة2015 .

.5

دورة "االتصال الفعال" – شرطة الشارقة2013 .

.6

دورة "أىمية وسائل اإلعالم واالتصال في العمل األمني" – شرطة الشارقة 2013.

.7

دورة "المحرر الصحفي" – شرطة الشارقة2012.

.8

دورة "إعداد المطبوعات" – الموارد البشرية – حكومة الشارقة2012.

.9

دورة "المحرر األمني الشامل" – شرطة الشارقة2012.

.11

دورة " التعامل مع وسائل اإلعالم " – بلدية الفجيرة2009.

 .11دورة " مهارات الصوت واإللقاء "  -الكلية التقنية – دبي2008.
 .12دورة " مهارات اإلخراج التفزيوني "  -جامعة عجمان2008.
.13

دورة " مهارات المذيع التلفزيوني " جامعة عجمان2008.

.14

دورة " اإلعالم الجديد وقضايا العصر " –جامعة عجمان -فرع الفجيرة2008.

 .15دورة " اإلعالم الفضائي واألزمات " – الكلية التقنية – الفجيرة2007.
.16

دورة " اإلدارة الصحفية " – الميديا ستي – دبي2006.

 .17دورة " دور اإلعالم في األزمات والكوارث " – طلبة كلية الجنان -مسقط – عمان
.2005
 .18دورة " كتابة وإعداد السيناريو التلفزيوني " – كلية الفنون الجميلة– بغداد 2001.
.19

دورة " أخالقيات العمل اإلعالمي " – نقابة الصحفيين – بغداد .

وغيرىا ..

 المهارات:

العمل بشكل ممتاز على برامج اإلعالم الجديد  Multimediaمثل :برنامج التصميم ،Adobe Photoshop

وبرنامج  ،Adobe Illustratorوبرامج المونتاج  FCPو  Vegasفي اإلذاعة . Pro Tools

 المشاركات والعضويات:
عضو نقابة الصحفيين العراقيين.
عضو نقابة الفنانين العراقيين .
عضو اتحاد الصحفيين العرب.
منسق الرابطة العربية لعلوم االتصال واإلعالم في اإلمارات.
مشارك في الكتابة في صحيفة البيان اإلماراتية .
مشارك في الكتابة في مجلة الشرطي اإلماراتية .

