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 البيانات الشخصية
 : محمد جمال محمد عبد المقصود               االسم

 1975مارس  21: د     يالتاريخ الم
 : مصري           الجنسية

  : متزوجالحالة االجتماعية
 المؤهالت العلمية

   2012 -درجة الدكتوراه في الفنون التطبيقية  
 قسم الطباعة والنشر والتغليف  –كلية الفنون التطبيقية   –جامعة حلوان 

 يق: تصميم الجرافيك وطباعة اإلعالنالتخصص العام: طباعة ونشر وتغليف           التخصص الدق

 االتجاهات العالمية الحديثة في إخراج وإنتاج اإلعالن الصحفي المطبوع  مدى إمكانية تطبيقه بالصحف المصرية "عنوان الرسالة: 
   2005 -درجة الماجستير في الفنون التطبيقية 

 تغليف قسم الطباعة والنشر وال –كلية الفنون التطبيقية   –جامعة حلوان 
 التخصص العام: طباعة ونشر وتغليف           التخصص الدقيق: تكنولوجيا الطباعة واإلخراج الصحفي 

عنوان الرسالة: "تأثير تطور تكنولوجيا الطباعة على تصميم وطباعة الصحف اليومية دراسة حالة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر 

 1998 -درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية  
 قسم الطباعة والنشر والتغليف  –كلية الفنون التطبيقية   –جامعة حلوان 

 التخصص: طباعة ونشر وتغليف           التقدير العام: جيد جدا      ترتيب: الرابع علي الدفعة

 الخبرات المهنية
  مدرس بكلية اإلعالم– ( الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلوماتMTI )-  حتى اآلن 2014فبراير 
  ،2015-2014محاضر بقسم اإلعالن ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة بنها 

  حتى اآلن 2005محاضر بمركز التدريب الصحفي بجريدة الجمهورية من عام 

  حتى األن 2010محاضر بمركز جيتك بجريدة الجمهورية من عام 
  حتى اآلن 2013جريدة الجمهورية من  –مدير المطابع التجارية للتخطيط والمتابعة ومراقبة الجودة 

  2013حتى  2012بجريدة الجمهورية من  –نائب مدير المطابع التجارية 

  2012حتى  2009نائب مدير اإلنتاج للمطابع التجارية من 
  2009حتى  2006مشرف عام على قسم الطباعة الوب التجارى بجريدة الجمهورية من عام 

 2006حتى  2000بع التجارى من مهندس انتاج بمطابع الجمهورية للط  

  2000حتى  1999مهندس إنتاج بمطابع الصفا والمروة لطباعة الكرتون والتغليف من عام 
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 .خبير في تطوير المطابع وتطوير األجهزة الملحقة 

 مةن  محاضر في عدد من الدورات التدريبية في تكنولوجيا الطباعةة واإلخةراج الصةحفي ومشةاكا طباعةة األوفسةت  لةدى العديةد
 الجهات من بينها:

  مركز التدريب الصحفي بجريدة الجمهورية 

  مركز بيترا 

  مركز بيدا 

 خبرات أخري 
  2000المشاركة فى تطوير مطابع الجمهورية عام. 

  .المشاركة في العديد من المناقصات الخاصة بشراء اآلالت والمعدات لمطابع جريدة الجمهورية 

  الخاصة بشراء الخامات الطباعية لمطابع جريدة الجمهورية المشاركة في العديد من المناقصات 

  تقديم مجموعة من الكتابات المتخصصة في عدد من المجالت والمحافا الثقافية واألدبية. منها مجلةdesign  guide  

 االهتمامات البحثية:
  إنتاج اإلعالنات  –والمجالت  اإلخراج اإلليكتروني للصحف–اإلخراج الصحفي  –مشاكا طباعة األوفست  –مناهج البحث

 التسويق التجاري واإلجتماعى  –الصحفية 
 البحوث والمؤلفات
 )أ( البحوث المنشورة:

  اإلتجاهات العالمية الحديثة فى إنتاج نمةاجج ثالثيةة األبعةاد ىمةدى امكانيةة التطبيةق بالمجةاالت الحياتيةة بمصةرى مةوتمر االفنةون
 م.2015مارس  20-18(فى الفترة من 4عنوان ى الفنون التطبيقية والتوقعات المتقبلية )التطبيقية الدولى الرابع بدمياط تحت 

  ىاستلهام القةيم الجماليةة لعناصةر الفةن اإلسةالمى فةى تصةميم إعالنةات الويةب ىالمةوتمر الةدولى األول الجمعيةة العربيةة للحضةارة
 .24/10/2015-22رة( فى الفترة بين والفنون اإلسالمية  )التراث الثقافى والحضارى بين األصالة والمعاص

  المةوتمر الخةامس عشةر  -أثر مسار حركة العين فى الجريدة بحجميها )العادى والنصفى( على نجاح عملية اإلتصال المرئةى
بمقةةةر كليةةةة الفنةةةون   2016فبرايةةةر   29حتةةةى  28والةةةدولى الرابةةةع لكليةةةة الفنةةةون التطبيقيةةةة والةةةجى تقةةةام فعالياتةةة  فةةةى الفتةةةرة مةةةن 

 جامعة حلوان. –بيقية التط

  دراسة توظيف امكانيات التكنولوجيا الرقميةة الحديثةة والمتعةددة  لتطةوير الفكةر التصةميمى واإلبةداعى إلنتةاج اإلعةالن الصةحفى
الدولي الثاني للجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية .) التأثيرات المتبادلة بين الحضارات اإلنسانية  الموتمر -( المطبوع

 نوفمبر 29الى  26بمدينة األقصر في الفترة من  -( 

 )ب(الكتب: 

  ، 2013القاهرة: دار العالم العربى ، اإلتجاهات الحديثة فى إنتاج اإلعالن الصحفى  
      9 132 495 977 978تدمك : 

 المشاركة والعضوية في الجمعيات واللجان العلمية
  عضو بالجمعية المصرية لتطوير الصناعة 
 النقابةةةة العامةةةة للخةةةدمات اإلداريةةةة واإلجتماعيةةةة )اللجنةةةة النقابيةةةة لمةةةدربى التنميةةةة البشةةةرية ( مةةةدرب معتمةةةد بةةةرقم مسةةةجا عضةةةو ب

1002 
  عضةةو لجنةةة التقةةويم واالعتمةةاد األكةةاديميValidation  الجامعةةة الحديثةةة  –مةةن جامعةةة ويلةةز البريطانيةةة لبرنةةامج كليةةة اإلعةةالم

  2015-2014الجامعى للتكنولوجيا والمعلومات فى العام 
 .رئيس لجنة النشاط ورائد اتحاد طالب كلية اإلعالم، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات 



  2014الجامعة الحديثة للتكنولجيا والمعلومات  –عضو اللجنة التنظيمية لإلحتفاالت بالخريجين ، كلية اإلعالم  
 الجامعة الحديثة للتكنولجيا و المعلومات. –م عضو لجنة اإلرشاد األكاديمى للطالب بكلية اإلعال 
  2014الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات في العام الجامعي –عضو لجنة المقاصات العلمية بكلية اإلعالم . 
  الجامعةةةة الحديثةةةة للتكنولوجيةةةا والمعلومةةةات  –قسةةةم العالقةةةات العامةةةة واإلعةةةالن  –منسةةةق  مهرجةةةان عةةةر  مشةةةروعات التخةةةرج

.2014-2015  
  الجامعة الحديثة لتكنولوجيا والمعلومات. –قسم العالقات العامة واإلعالن  –إعداد الخطة العامة لمشاريع التخرج 
  2015-2014عضو مجلس قسم العالقات العامة واإلعالن  الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 
  الجامعةةة الحديثةةةة للتكنولوجيةةا والمعلومةةات ربيةةةع  -قسةةم العالقةةةات  العامةةة واإلعةةالن –عضةةو لجنةةة تحكةةيم مشةةةروعات التخةةرج

 .2015، ربيع 2014، ،صيف 2014
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. –كلية اإلعالم واإلتصال  –عضو مجلس قسم الجرافيكس والوسائط المتعدد 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود –كلية اإلعالم  –لجرافيكس والوسائط المتعددة منسق الجوده لقسم ا 

 المقررات التي تم تدريسها
 مقررات تم تدريسها بكلية اإلعالم، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

 أسس التصميم الجرافييكى 
  مدخا إلى الطباعة واإلخراج الصحفى 

  إنتاج مطبوعات العالقات العامة 
 دارة اإلعالن و اقتصاديات إ 
  التوثيق اإلعالمى ونظم المعلومات 

  اإلعالن التطبيقى 

 التسويق اإلجتماعى 

  العالقات العامة فى المجال ااتطبيقى 

   تصميم اإلعالن المرئى 

  تصميم الكتاب 

 انديزين(–اليستريتور  -برامج الجرافيكس ) فوتوشوب 

 وسائا اإلتصال والمجتمع 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود  –انديزين ( بكلية اإلعالم واإلتصال  –وتوشوب برامج التصميم ) ف 

  تحرير وتصميم اإلعالن المطبوع 

 مذكرات تعليمية 
  الجامعةةة  –كليةةة اإلعةةالم  –قسةةم العالقةةات العامةةة واإلعةةالن  –الفرقةةة الثالثةةة –مةةجكرة فةةى مةةادة إنتةةاج مطبوعةةات العالقةةات العامةةة

 معلومات.الحديثة للتكنولوجيا وال
  الجامعةة الحديثةة للتكنولوجيةا  –كليةة اإلعةالم  –قسم العالقات العامة واإلعةالن  –الفرقة الرابعة –مجكرة فى مادة اإلعالن التطبيقى

 والمعلومات.
   الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات –كلية اإلعالم  –قسم الصحافة  –الفرقة الثالثة –مجكرة فى مادة أسس التصميم. 
   الجامعةة الحديثةة للتكنولوجيةا  –كلية اإلعةالم  –قسم الصحافة  –الفرقة الثالثة –مجكرة فى مادة مدخا للطباعة واإلخراج الصحفى

 والمعلومات.



  الجامعةة  –كليةة اإلعةالم  –قسةم العالقةات العامةة واإلعةالن  –الفرقةة الثالثةة –مجكرة فى مادة العالقات العامة فى المجال التطبيقى
 حديثة للتكنولوجيا والمعلومات.ال

   الجامعةةة الحديثةةة  –كليةةة اإلعةةالم  –قسةةم العالقةةات العامةةة واإلعةةالن  –الفرقةةة الثالثةةة –مةةجكرة فةةى مةةادة إدارة اإلعةةالن واقتصةةاديات
 للتكنولوجيا والمعلومات

  الجامعة الحديثة للتكنولوجيا  –ية اإلعالم كل –قسم العالقات العامة واإلعالن  –الفرقة الثالثة –مجكرة فى مادة التسويق اإلجتماعى
 والمعلومات.

  الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. –كلية اإلعالم  –عام  –الفرقة األولى –مجكرة فى مادة التوثيق اإلعالمى 
  مجكرة فى مادة تصميم الكتاب 

  جامعة بنها  –التطبيقية  كلية الفنون  –قسم اإلعالن  –مجكرة فى مادة تكنولوجيا اإلعالن الثابت 

  جامعة بنها  -كلية الفنون التطبيقية –قسم اإلعالن  –سينما (  –مجالت  –مجكرة فى مادة تصميم مرئى ) صحف 

 الدورات التدريبية وورش العما 
 التدريس الفعال 
 ( التويفاTOEFL) 
 ( الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوترICDL) 

 في مجاالت: التصميم الصحفي باستخدام الحاسب ا( آلليWeb Design – Newspaper design  ) 

 الجوائز و التكريمات
  حاصا علي شهادة تقدير من موسسة دار التحرير للطبع والنشر عن الدور الخدمى الفعال وتطبيق النظريات العلمية فى الناحية

 .2013وشهادة أخرى عام  2006العملية فى عامى 
 2013و  2006للطبع والنشر عامى  حاصا على درع موسسة دار التحرير  

 الهوايات:
 .القراءة في مجاالت: األدب والفلسفة ووبرامج الحاسب األلى وأسس الفن والجمال وتاريخ الفن والنظريات العلمية 

  غالف مجلة (. –كارت شخصى  –تصميم العديد من المطبوعات ) فالير 
  الطباعة علىT.SHIRT  .)بالشبلون ) طباعة سلك سكرين 

 . 2002المملكة العربية السعودية للعمرة عام   السفر للخارج :
 .2016العما لدى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام                         

 المشاركة بالحضور للعديد من المؤتمرات منها :
 لموتمر الدولى الرابع بكلية الفنون التطبيقية المشاركة ببحث بعنوان اإلتجاهات العالمية فى إنتاج نماجج ثالثية االبعاد با

 )ُمحكم ومنشور بمجلة العلوم والفنون (. 2015مارس  13-11بجامعة دمياط فى 
  29/12/2013مشارك حضور فى موتمر اليات االستثمار فى رأس المال البشرى يوم 
  موسسات التفكير العالمية .. نحو نماجج مشارك حضور الموتمر السنوى األول ) موسسات التفكير والخبرة (اليات ونماجج

 .2014نوفمبر 20-16عربية من 
  2015ابريا  29-27مشارك بالحضور لموتمر أحدث تقنيات الطباعة على هامش معر  تكنوبرنت الدولى الثامن. 

  ة للتكنولوجيا بالجامعة الحديث19/3/2015مشارك الحضور لموتمر ىاإلعالم الرياضى بين المهنية والتوقعات المستبقبليةى
 والمعلومات .

  م 2015مايو  28-24خالل الفترة من  –مشارك بالحضور للموتمر العربى األول ى السالم فى الموسسات الحكوميةى القاهرة 



  المشاركة بإلقاء محاضرة بعنوان ى اإلتجاهات العالمية الحديثة فى إنتاج اإلعالن الصحفى المطبوع ى بقاعة الموتمرات
 2015 1/8حتى  31/7ة الطباعة مشاركة فى أسبوع ملتقى المصممين العرب الرابع فى الفترة من الخاصة بغرف

  المشاركة ببحث بعنوان ىاستلهام القيم الجمالية لعناصر الفن اإلسالمى فى تصميم إعالنات الويب ىالموتمر الدولى األول
-22الحضارى بين األصالة والمعاصرة( فى الفترة بين الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية  )التراث الثقافى و 

24/10/2015. 

  الموتمر الخامس عشر والدولى الرابع لكلية الفنون التطبيقية والجى تقام فعاليات  )االبداع فى عمليات التصميم) المعرفة
بمقر كلية الفنون   2016فبراير   29حتى  28البصرية ودورها فى تكوين الخيال اإلبداعى لدى المصمم( فى الفترة من 

 جامعة حلوان. –التطبيقية 

 بمدينة  -الدولي الثاني للجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية .) التأثيرات المتبادلة بين الحضارات اإلنسانية (  الموتمر
 نوفمبر 29الى  26األقصر في الفترة من 

 اإلشراف والمناقشات العلمية 
تطبيقات التواصا اإلجتماعى األكثر استخدًاما بين طالب الجامعة فى  رح العتيبى لرسالة بعنوان ى مناقشة الباحث / فهد مف

 " (LOVالمملكة العربية السعودية وعالقة استخدامها بقائمة جامعة ميتشجن للقيم )


