
 ةـــذاتي يرةـــس
 

 تامر محمد صالح الدين عبد الجواد سكر  االسم/

                                   9/1971 /30   تاريخ الميالد /

 مسلم الديانة/

 مصري  الجنسية/

  متزوج االجتماعية/الحالة 

 الت / ـؤهـالم
   موون ن تخصووإ اعاعووة وتليفزيووول اطفوواإلعووالم وافافووة اأ فوو الفلسووفة دكتووورا

مو  التوصوية بالتبوادل بوين الجامعوات والمراكوز  2010عوام جامعة عين شمس 

صووورا البطوول فوو  اأفووالم العربيووة بووالفنوات العربيووة ، فوو  موعووو    البحايووة

 المتخصصة وعالقتها بالصورا العهنية لدي المراهفين .

 جامعوة تخصوإ اعاعوة وتليفزيوون مون  قسم اإلعالم وافافة الطفل من ماجستير

، فوو  موعووو    صووورا المراهوو  فوو  دير امتيووازبتفوو 2002شوومس عووام  عووين

 .المسلسالت العربية بالتليفزيون المصري 

 1994 عوام واعاعوة وتليفزيوون تربوي تخصوإ صوحافةالعالم اإل بكالوريوس  

 .جامعة المنصور  بتفدير عام جيد جداً 
 
 

 
 
 

 ت /براالخ

  جامعة فاروس  –االتصال بكلية اإلعالم وفنون مدرس اإلعاعة والتليفزيون

 . اآلن حتى 2011 سبتمبر 4 من باإلسكندرية

  دراسية.لمدا أرب  سنوات  –كلية اآلداب  -ععو هيئة تدريس بفسم اإلعالم 

 اإلعالم  يل كليةوالفائم بأعمال وكللجان بالكلية اإلشراف العام عل  جمي  ا

 جامعة فاروس باإلسكندرية. –وفنون االتصال 

 ة الجودا بوحدا الجودا  بجامعة فاروس باإلسكندرية.ععو لجنة متابع 

 جامعة فاروس  –كنترول بكلية اإلعالم وفنون االتصال لرئيس العام ل

 باإلسكندرية.

 فصل دراس  مدير مركز فاروس للتدريب اإلعالم  بجامعة فاروس . 

 العام بكلية اإلعالم  اأكاديم  رئيس لجنة متابعة الطالب المتعارين والمرشد

 نون االتصال بجامعة فاروس.وف

 .ععو لجنة اإلعالم بجامعة فاروس باإلسكندرية 

 



  جامعة فاروس . –بكلية اإلعالم وفنون االتصال  اأنشطة الطالبيةععو لجنة 

  جامعة فاروس. –بكلية اإلعالم وفنون االتصال  لجنة الدورات التدريبيةععو 

  جامعة فاروس. –تصال بكلية اإلعالم وفنون اال لجنة مركز المعلوماتععو 

  جامعة فاروس. –بكلية اإلعالم وفنون االتصال  لجنة تطوير المناهجععو 

  المكتب اإلقليم  باإلتحاد الدول  لتنظيم اأسرا بشكل جزئ  مسئول الدعوا 

 .2011حتى سبتمبر  2009من عام تونس 

 مسئول اإلعالم والتعليم واالتصال بالجمعية المصرية لتنظيم اأسرا ععو 

 .2011سبتمبر حتى  2008نظيم اأسرا من عام اإلتحاد الدول  لت

  الفيام بالتدريب عل  مهارات االتصال الفعال ف  اطار الدورات التدريبية أولياء

اأمور والمعلمين ف  مجال الصحة اإلنجابية عمن مشرو  تلبية احتياجات 

 للسكان.الشباب المفدم من صندوق اأمم المتحدا 

  المشرو  العرب  لصحة اأسرا ف  تحاد الدول  لتنظيم اأسرا االعن ممال

 .2008عام  بجامعة الدول العربية

  لطالب قسم الفنون واإلعالم بجامعة الساب  من  والعمل  التدريب الميدان

 التحرير الصحف  لمدا أرب  سنوات.  أبريل لمادا

 عة الساب  من التدريب الميدان  والعمل  لطالب قسم الفنون واإلعالم بجام

  لمدا أرب  سنوات. فزيونيعل  انتاج برامج اإلعاعة والتلأبريل 

 تخصإ  قسم اإلعالمعل  مشاري  التخرج لطالب السنة الرابعة  اإلشراف

 أبريل.بكلية اآلداب جامعة الساب  من  الصحافة

  اإلشراف عل  مشاري  التخرج لطالب السنة الرابعة قسم اإلعالم تخصإ

 بكلية اآلداب جامعة الساب  من أبريل يفزيونوالتل اإلعاعة

  اإلعاعة والتليفزيون قسم اإلشراف عل  مشاري  التخرج لطالب السنة الرابعة

 جامعة فاروس. – اإلعالمبكلية 

 دراسية منس  الدراسة واالمتحانات بكلية اآلداب لمدا أرب  سنوات . 

   ل  الرخصة وحاصل عالفدرا الجيدا عل  استخدام برامج الحاسب اآلل

 .ICDLالدولية لفيادا الحاسب اآلل  

 درجة  560والحصول عل  مجمو  درجات  مستوي جيد ف  اللغة اإلنجليزية

 باالميدايست 5/6/2010والعي عفد بتاريخ  TOFEL لف  اختبار التويف

 .بالفاهرا

 

 / مؤتمرات



 لمشوواركة فوو  أعمووال المووؤتمر العلموو  الوودول  السوونوي لكليووة اإلعووالم جامعووةا -

اأزهوور تحووت عنوووان   المهنيووة اإلعالميووة والتحووول الووديمفراط   المنعفوود فوو  

 .2013ابريل  17حتى  14الفترا من 

) التعلووويم فووو  شوووعبية الزاويوووة الواقووو  فووو  الموووؤتمر العلمووو  حوووول المشووواركة -

والمنعفود تحوت رعايوة السويد اأسوتاع الودكتور رئويس جامعوة السواب   (والطموح

 .ليبيةمن أبريل بالجماهيرية ال

تحووت  2008 يونيووو 10-9حعووور المووؤتمر الفوووم  للسووكان فوو  الفتوورا موون  -

رئوويس مجلووس الوووزراء رئوويس  وبرئاسووة  الجمهوريووة رئوويسرعايووة وحعووور 

 المجلس الفوم  للسكان.

حعووور المنتوودث الاووان  لمنظمووات المجتموو  الموودن    الشووراكة والفوويم موون أجوول  -

ي ينظمووب برنووامج التنميووة والووع 2008مووارس  3-2التنميووة   فوو  الفتوورا موون 

 للتنمية.الكندية الدولية بالمشاركة التاب  للوكالة 

حعووور المووؤتمر السوونوي السوواب  والاالاووون لفعووايا السووكان والتنميووة   رؤث  -

والووعي ينظمووب المركووز  2007ديسوومبر 13-11اسووتراتيجية   فوو  الفتوورا موون 

 الديموجراف   ومعهد التخطيط الفوم  .

مؤتمر السنوي العام للجمعية المصرية لتنظيم اأسرا ععوو اإلعداد والتيسير لل -

االتحاد الدول  لتنظيم اأسرا المنعفد بدار الودفا  الجووي بالفواهرا تحوت رعايوة 

ديسومبر  16  الدكتور وزيور الصوحة والسوكان يووم اأحود الموافو اأستاع السيد

 م.2007

يوووم الاالاوواء يووة بالمحافظووات المنوف تمووؤتمرات عفوود اإلعووداد والتيسووير أربوو  -

يوم اأحود شمال سيناء  -2007نوفمبر 19االانين مالمنيا يو –2007يوليو31

 نظمهموالتووو  تووو 2008موووارس 30الشووورقية يووووم اأحووود  -2007نووووفمبر 25

الجمعيووة المصوورية لتنظوويم اأسوورا ععووو االتحوواد الوودول  لتنظوويم اأسوورا  تحووت 

 الدكتور وزير الصحة والسكان.اأستاع رعاية السيد 

 ورش عمل 



المشاركة فو  ورشوة عمول حوول   لغوة الكتابوة اإلعالميوة   وعلوث يووم الاالاواء  -

 بمركز اللغة العربية بجامعة فاروس. 2013أبريل  24المواف  

لورشووة العموول حووول حفوووق المتعايشووين موو  فيووروس اإليوودز  والتيسووير اإلعووداد -

م  2007نووفمبر  29والتمييز وعلث يوم الخمويس الموافو   والحد من الوصمة

 .ابنادي عباط الشرطة بالجزير

اإلعداد لورشة عمل لمناقشة نتائج بحث حول حجم مشكلة اإلجهوا  فو  اوالث  -

بنووادي  2007ديسوومبر  27مستشووفيات جامعيووة وتعليميووة وعلووث يوووم الخموويس 

 عباط الشرطة بالجزيرا. 

المشوواركة فوو  ورشووة عموول حووول  تعزيووز دور اإلعالميووين فوو  نشوور البيانووات  -

ي والوووع 2008أغسوووطس  14-12الفتووورا مووون  والمؤشووورات اإلحصوووائية  فووو 

 ينظمب المشرو  العرب  لصحة اأسرا بجامعة الدول العربية.

 المشاركة ف  ورشة عمل حول   حفوق الصحة االنجابية والجنسية للموراهفين -

بنيويووورث   2009  فوو  مووارس فوو  مصوور واالعووالن الوودول  للحفوووق الجنسووية 

وصووندوق االمووم المتحوودا  نظمووة االتحوواد الوودول  لتنظوويم اأسووراأمريكووا والووعي ي

 .للسكان

ورشووة عموول لتعزيووز البحووث وبوورامج الصووحة ورشووة عموول حووول  المشوواركة  -

الووعي  2010مووارس  24-20  فوو  الفتوورا موون  اإلنجابيووة للشووباب فوو  مصوور

 ينظمب المجلس الدول  للسكان.

 

 دورات تدريبية 
قليمية علو  مسوتوي الووطن العربو  الخاصوة المشاركة ف  الورشة التدريبية اإل -

(.  حزمووة أدوات رسووائل  Brandingبعالمووة اإلتحوواد الوودول  لتنظوويم اأسوورا )

        ( والووودعوا وكسوووب الوووـتأييد  Key Messaging Toolkit)  الووودعوا 

 (Advocacy   ف  تونس ف  الفترا  من )2008نوفمبر  29 – 24. 

مووون االتحووواد العوووام TOTد المووودربين ة فووو  اعووودايووودورا تدريبالحصوووول علووو   -

 للجمعيات اأهلية.

 

 

 شهادات تفدير حصلت عليها 



جامعوة اأزهور للمشواركة الفعالوة فو  الموؤتمر  –شهادا تفدير من كلية اإلعوالم  -

  المهنيوة اإلعالميوة  حوولالعلم  الدول  السنوي لكلية اإلعوالم جامعوة اأزهور 

 .2013ابريل  17حتى  14من والتحول الديمفراط   المنعفد ف  الفترا 

تفوودير موون نفابووة المعلمووين بطنطووا ) محافظووة الغربيووة( فوو  عيوود المعلووم شووهادا  -

 تفديراً للجهود المشرفة ف  مجال التعليم .

جامعة السواب  مون أبريول بالجماهيريوة  –شهادا تفدير من كلية اآلداب بالزاوية  -

الفكريووة العلميووة الرابعووة الليبيووة تفووديراً للجهووود المبعولووة فوو  انجوواح المسووابفة 

 عشر عل  مستوي الجامعة .

من طالب قسم الفنوون واإلعوالم بجامعوة السواب  مون أبريول تفوديراً شهادا تفدير  -

ً وعرفان  الفسم.للجهود المبعولة ف  سبيل الرق  بالمسيرا التعليمية داخل  ا

 مفاالت منشورا 
لعنوووف ا عن 2007ديسووومبر  – 25العووودد  مفوووال منشوووور فووو  مجلوووة كواريوووات -

 . ف  مصر اأسري

فوو  عوودد خوواإ   الموورأا العربيووة بووين الواقوو  والمووأمول بعنوووان  مفووال منشووور -

الموووورأا العربيووووة والعوائوووو  الافافيووووة  لالتحوووواد الوووودول  لتنظوووويم اأسوووورا عوووون

 .واالجتماعية

 أبحاث منشورا 
 

 معالجوة البورامج الحواريوة بوالفنوات الفعوائية المصورية للفعوايابحث منشور بعنووان    -

  ف   المؤتمر العلم  الدول  السنوي لكلية اإلعوالم 2011يناير  25السياسية ما بعد 

جامعة اأزهر تحت عنووان   المهنيوة اإلعالميوة والتحوول الوديمفراط   المنعفود فو  

 . 2013ابريل  17حتى  14الفترا من 

صصة صورا البطل ف  اأفالم العربية بالفنوات العربية المتخبحث منشور بعنوان   -

  ف  مجلة  دراسات الطفولة   المجلة  وعالقتها بالصورا العهنية لدي المراهفين

العلمية الفصلية المحكمة والت  يصدرها معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين 

 .2010شمس ، العدد الاامن واأربعين المجلد الاالث عشر يوليو 

  ت العربية بالتليفزيون المصريصورا المراه  ف  المسلسالبعنوان    منشوربحث  -

ف  مجلة  دراسات الطفولة   المجلة العلمية الفصلية المحكمة والت  يصدرها معهد 

الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس ، العدد التاس  واأربعين المجلد الاالث 

 .2010عشر سبتمبر 

 

 -اإلشراف المشارث عل  الرسائل التالية:
       درجة الدكتورا  فى اإلعالم وافافة اأطفال ف  موعو    عامر: ابراهيم سام نهى  .1

        فاعلية تطبي  برنامج للتربية اإلعالمية من خالل استخدام ألعاب الفيديو فى تنمية مهارات النفد 

 معهد الدراسات العليا للطفولة. –والتحليل لدث المراهفين  جامعة عين شمس 



درجة الدكتورا  فى اإلعالم وافافة اأطفال ف  موعو  : عاماننوران السيد محمد منصور  .2

تجسيد اأنبياء والشخصيات الدينية ف  الدراما اإليرانية  وعالقتها بصورتهم العهنية لدث  

 معهد الدراسات العليا للطفولة. –جامعة عين شمس المراهفين  

  صورا رئيس اأطفال ف  موعو   درجة الماجستير فى اإلعالم وافافةالتسجيل : هناء عكاشة طلبة .3

الجمهورية كما تعكسها مواق  الفعائيات اإلخبارية وعالقتها بصورتب العهنية لدي الشباب 

 معهد الدراسات العليا للطفولة. –جامعة عين شمس الجامع   

معهد  –فايزا طب : التسجيل لدرجة الدكتورا  فى اإلعالم وافافة اأطفال بجامعة عين شمس  .4

 ات العليا للطفولة.الدراس

 بالمرحلة الجامعية تدريسهاإعدادها و المواد الت  قمت ب  

  االتصال الجماهيري  نظريات اإلعالم 
 التوثيق اإلعالمي  اإلعالم العربي 
 الترجمة اإلعالمية  المصطلحات اإلعالمية 
 التحرير الصحفي  الفن اإلذاعي 
 المدخل للعالقات العامة           التدريب الميداني         
  مقدمة في االذاعة والتليفزيون  برامج وسائل اإلعالم االلكترونية 
 الكتابة للتليفزيون وعالم الفيديو   المذيع في الراديو والتليفزيون 
 التربية اإلعالمية   االتصال المنطوق 
 مهارات االتصال  االتصال السياسي 
 االتصال في مجال االنترنت   ئيالمر مجال االتصال  فيالتصميم 
  لإلذاعةمقدمة فى الكتابة  مبادئ التسويق 
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