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المؤهالت العلمية
**************
 – 9بكالوريوس التربية النوعية – شعبة التربية الفنية – جامعة األسكندرية بتقدير  /جيد جداً مع مرتبة
الشرف ( .)9111
 – 8دبموم تكميمي في التربية الفنية – كمية التربية الفنية – جامعة حموان بتقدير /امتياز ( .) 8111
 – 4ماجستير التربية الفنية – كمية التربية الفنية – جامعة حموان – تخصص تصميمات زخرفيو ( ) 8110
وعنوان الرسالة  :الصياغات الشكمية في الفنون اإلفريقية كمصدر إلثراء التصميمات الزخرفية
 – 1تمييدي دكتوراه – كمية التربية الفنية – جامعة حموان – تخصص تصميمات زخرفية ( . ) 811/
 – 0إعداد رسالة الدكتوراه – كمية التربية الفنية – جامعة حموان – تخصص تصميمات زخرفيو ( . ) 8199

 - 0حاصمة عمي درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الفنيو – قسم التصميمات الزخرفية – جامعة حموان لمعام
الجامعي  8198وعنوان الرسالة :
الفكر التصميمي في رموز الفن اإلفريقي كمصدر التجاىات تجريبيو في التصميم الزخرفي المعاصر
الشيادات العممية والدورات التدريبية
**********************
. ) Toefl ( - 9
.) ICDL ( – 8
 – 4شيادة إتمام دورة تدريبية بعنوان ( مبادئ جودة اإلدارة الشاممة )
 - 1شيادة إتمام دورة تدريبية بعنوان ( معايير الجودة في العممية التعميمية )
 – 0شيادة إتمام دورة تدريبية بعنوان ( وحدة التعميم اإللكتروني )
 – 0شيادة اتمام دورات ( مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس والقيادات )
*** نظم األمتحانات وتقويم الطالب
*** التخطيط األستراتيجي
*** معايير الجودة في العممية التدريسية في الفترة من  8191 / / /98إلي 8191///92
*** شيادة حضور ورشة العمل الخاصة بمشروعات ال  ICTPوتفعيل البريد اإللكتروني الجامعي .
خبرات العمل
***********
المعاونة في التدريس بكمية التربية النوعية – جامعة األسكندرية من عام  : 8119عام 8110في المواد اآلتية
 التصميمات  -النحت  -المعادن  -أشغال الخشب  -األشغال الفنية  -الرسم والتصوير -نسجيات يدوية  -التدريب الميداني

 تدريس الساعات التطبيقية لمقرر الميارات الفنية واليدوية لمفرقة الثانية تعميم اساسي شعبتي ( عربي +دراسات ) خالل الفصل الدراسي الثاني بكمية التربية – جامعة األسكندرية عام 8194
األبحاث والمؤتمرات المشاركة
*****************
 الصياغات الشكمية في الفنن اإلفريقية كمدخل إلثراء التصميمات الزخرفية ( رسالة ماجستير ) -غير منشورة 8110 الفكر التصميمي في رموز الفن اإلفريقي كمصدر التجاىات تجريبيو في التصميم الزخرفي المعاصر - (8198رسالة دكتوراه )  -غير منشورة
 رؤية مستحدثة لمرمز اإلفريقي كمدخل تجريبي لمتصميم في العصر الحديث -جامعة الزيتونة األردنية كميةاآلداب  -قسم التصميم الجرافيتي المؤتمر العممي الدولي الرابع8191 -
 القيم الجمالية واإلبداعية لمفن اإلفريقي كمدخل تجريبي في التصميم المعاصر  -جامعة اإلسكندريةكمية التربية النوعية  -المؤتمر العممي الدولي األول 8191 -
 تطور الرؤية البصرية في رموز فنون المايا واألستفادة منيا في التصميم المعاصر  -جامعة جنوب الواديكمية الفنون الجميمة باألقصر  -المؤتمر الدولي األول8190 -
 دراسة تجريبية لدور الفن التشكيمي في تنمية القدرات اإلبداعية لدي طالب شعبة التعميم األساسي المؤتمرالعممي الدولي الثالث  -كمية التربية النوعية  -جامعة المنوفية 8190 -

المعارض الفنية
*************
 صالون ناجي السادس ( قاعة ناجي بقصر ثقافة األنفوشي – األسكندرية – .) 8119 صالون ناجي السابع ( قاعة ناجي بقصر ثقافة األنفوشي – األسكندرية – .) 8118 -صالون الشباب الخامس عشر ( قاعة المعارض باألوب ار – القاىرة . ) 8114 -

 صالون األعمال الفنية الصغيرة السادس ( مجمع الفنون بالزمالك -القاىرة – .) 8114 صالون ناجي الثامن ( قاعة ناجي بقصر ثقافة األنفوشي – األسكندرية – .) 8111 صالون شباب اتيميو األسكندرية العاشر ( قاعة المعارض باألتيمية – . ) 8111 صالون األعمال الفنية الصغيرة السابع ( مجمع الفنون بالزمالك -القاىرة – .) 8111 معرض جامعة سنجور (  ، ) 8110معرض جامعة سنجور ( . ) 811/ معرض جامعة سنجور ( مركز اإلبداع  -اإلسكندرية . ) 8112 - معرض جامعة سنجور ( المركز الثقافي الفرنسي  -اإلسكندرية . ) 8112 - معرض فنانات سكندريات الخامس ( قاعة ناجي بقصر ثقافة األنفوشي اإلسكندرية –.) 8112 معرض فنون سكندرية السابع (مركز اإلبداع  -اإلسكندرية . ) 8199 - معرض تجارب ابداعية (مركز اإلبداع  -اإلسكندرية . ) 8198 - معرض أجندة (مكتبة اإلسكندرية – )8194معرض اإلبداعات الفنية السكندرية الثامن ( المركز الثقافي الروسي – األسكندرية –)8194 المعرض العام باألوب ار  -القاىرة ( الدورة )8194 - (40 صالون كمالة –القاىرة )8194 ( -معرض ممتقي الخط العربي – قصر التذوق  -األسكندرية – ( ) 8194 معرض بأعمالي المشاركة بالمؤتمر الدولي األول بكمية التربية النوعية جامعة األسكندرية بعنوان ( ابداعاتإفريقية ) )8191 ( -
مشاركتي بالمعرض اإليطالي "" الخبرات الفنية لفناني العالم "" في الفترة من  81-91يناير 8190************ تمت المشاركة بعرض عدد(  ) 4لوحات فن إفريقي

--المشاركة في بينالي األسماعيلية الدولي األول ***( الميكرو ارت " الموتيفا "  ---بقصرثقافة األسماعيلية 5102---
شهادات التقدير
************
 شهادة تقدير لجنة التحكيم – مسابقة التصوير الزيتي  -صالون ناجي للشباب السادس -5110
 شهادة تقدير لجنة التحكيم – مسابقة الرسم  -صالون ناجي للشباب السابع 5115 - شهادة شكر وتقدير للمشاركة في صالون شباب اتيليه األسكندرية – 5112 شهادة تقدير جامعة سنجور للمشاركة في معرضها الفني السنوي الدائم من عام : 51125112
 -شهادة تقدير وجائزة مقتنيات ودرع البينالي األول للميكرو أرت باألسماعيلية 5102.

مدرس التصميم بكلية التربية النوعية قسم التربية الفنية جامعة أسوان-- رانيا أحمد رضا موسي
5112،5105حاصلة علي ماجستير ودكتوراه التربية الفنية بكلية التربية الفنية جامعة حلوان عام
شاركت بالعديد من المعارض الجماعية باألسكندرية والقاهرة واألسماعيلية وأيطاليا منذ التخرج وحتي اآلن
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