الديخة الحاتية
االسـع :

رانيا رجب عبج السعبػد مخسي .

العشػان :

 11شارع الشرخ بتقديع البتخول أعمى حزانة الدىػر
– محافطة أسيػط  -جسيػرية مرخ العخبية .

السؤىل :

بكالػريػس التخبية الشػعية 2006
جامعة أسيػط .

الػضيفة

 :مجرس بكمية التخبية الشػعية  -قدع التخبية الفشية  -جامعة أسيػط  -تخرز نديج يجوي .

تميفػن :

01094904787

E-mail : rania.morssy@specedu.aun.edu.eg

السؤىل الجراسي :
الدرجة العلنية

سنه احلصول علي الدرجة

اجلامعة

 -1البكالػريـــػس

2006

جامعة أسيػط

 -2الساجدتــــيخ

2012

جامعة أسيػط

 -3تسييجي دكتـػراه

2014

جامعة أسيػط

 -4الجكــــتػراه

2017

جامعة أسيػط

التجرج الػضيفي األكاديسي :
الوظيفة

سنه التعيني

اسه املؤسسة

معــــــــــيج

2009/11/25

كمية التخبية الشػعية

مجرس مداعــــــج

2012/10/30

كمية التخبية الشػعية

مــــــــــجرس

2017/9/27

كمية التخبية الشػعية

السيام واألعباء التجريدية واإلدارية :
 -1تجريذ السقخرات السختمفة بكمية التخبية الشػعية قدع التخبية الفشية مغ  2009 /11/ 25حتى اآلن.
 -2انتجاب لتجريذ مادة التخبية الفشية بسجرسة التسخيس التابعة لجامعة أسيػط في الدشػات مغ 2009
حتى . 2016
 -3انتجاب الى كمية التخبية جامعة الػادي الججيج لتجريذ السقخرات الخاصة بسػاد التخبية الفشية بجاية مغ
العام الجراسي  2017/2016حتى  ، 2021/2020لكل مغ الفخقة االولى والثانية والثالثة والخابعة
تخبية شفػلة  ،والفخقة الثانية تخبية أساسي جسيع الذعب .
 -4السذاركة في ترحيح ورصج الجرجات الخاصة بالصالب وأعسال االمتحانات وتذكيل لجان السرححيغ
والسستحشيغ .
 -5حزػر االجتساع السػسع مع الديج االستاذى الجكتػر  /وزيخ التعميع العالي بقاعة االجتساعات الخئيدية
( . ) 2016

بجامعة عيغ شسذ .

 -6السذاركة كعزػ في لجان فحز العخوض فشياً ومالياً والبت في الذخاء بقدع التخبية الفشية .
 -7التكميف بستابعة الديارات وإقامة الػرش واعجاد وتجييد الستحف لمصالب الدائخيغ بسجارس الثانػية
واالعجادية بأسيػط لكمية التخبية الشػعية .
 -8العسل كسدتذار لممجشة االجتساعية بخعاية لذباب بكمية التخبية الشػعية

(. )2018

 -9عزػ لجشة العالقات الثقافية في تذكيل المجان الفشية السشبثقة مغ مجمذ الكمية .
(  2018/4/22حتى .) 2019/4/22
-11

مذخف عمى الػفج السسثل لصالب جامعة أسيػط في دورة اعجاد القادة

-11

عزػ لجشة الجراسات العميا في تذكيل المجان الفشية السشبثقة مغ مجمذ الكمية .

(. )2020

( 2020/6/10حتى ) 2021/6/10

الجورات الحاصمة عمييا :
 -1ميارات االترال الفعال.

( مغ  19 : 17مارس . )2007

 -2االتجاىات الحجيثة في التجريذ.

( مغ  26 : 24مارس. )2007

 -3الجػانب السالية والقانػنية في األعسال الجامعية
 -4العخض الفعال .

(مغ  14 : 12يشايخ . )2008

(مغ  18 : 16فبخايخ . )2008

 -5معاييخ الجػدة في العسمية التجريدية.

(مغ  3 : 1مارس 2008

 -7معيج إعجاد القادة بحمػان اإلسكشجرية .

(مغ  30 : 25يشايخ . ) 2008

 -6الشذخ العمسي .

).

(مغ  31 : 29مارس . ) 2008

.Central Unit of ICT Training (CUICTT) -8

(  3يػليػ . ) 2008

 -10المغة األلسانية .

(مغ. ) 2011 /12/15 : 9/ 15

 -12اعجاد السعمع الجامعي

( . )2013/1/11-6

ICDL -9

 -11التػيفل .

( . ) 2012/12/13

( . ) 2012/12/29

 -13نطام الداعات السعتسجة

( . ) 2013/9/9-7

 -15نطع االمتحانات وتقػيع الصالب

( . ) 2013/9/16-14

 -17المغة االنجميدية .

( . ) 2015 / 8

 -14سمػكيات السيشة

 -16إدارة الػقت واإلجتساعات

( . ) 2013/9/12-10
( . ) 2015 /8/ 9-8

" -18تصبيق أساليب التجريذ في التعميع والتعمع " ضسغ فاعميات مذخوع دعع وتصػيخ الفاعمية التعميسية
بسؤسدات التعميع العالي ()SDEE
 -19دورة اعجاد القادة (أعزاء ىيئة تجريذ ).

( . )2016/4/6-5
(. ) 2019

 -20التفكيخ التحميمي واالبجاعى في التجريذ .

(. )2020 /7/28-26

 -21ادارة األزمات .

(. )2020/7/28-26

 -22نذخ البحػث في مجالت دولية .

(. )2020/8/18-16

السؤتسخات والشجوات السذاركة فييا :
 -1السذاركة في اعجاد السمتقى الجولي لمفشػن التذكيمية (حػار جشػب – جشػب) بجورتو األولى والثانية
والثالثة .

(.)2012-2010-2007

 -2السذاركة في فعاليات الجورة التخررية الثانية لكميات التخبية الشػعية والفشػن الجسيمة بالجامعات
(. )2010/2/16-13

السرخية .

 -3االشخاف في السمتقى الفشي الثالث لمجامعات السرخية لمفشػن التذكيمية (ترػيخ ججاري) بسعدكخ جامعة
( . ) 2010

حمػان بسخسى مصخوح
 -4تشفيح أنذصة مذخوع مخكد تصػيخ وتدػيق الكميع العجوي

(.)2010/12/30

 -5السذاركة في تشطيع إحتفالية "مرخ جسيمة خميظ فاكخ مرخ جسيمة " بسشاسبة اإلحتفال باليػم العالسي
لمتخاث الخاصة بالسكتب اإليبارشي وبيت العائمة السرخية فخع أسيػط وجسعية معاً لمتشسية .
(  13يػنيو . ) 2015
 -6السذاركة في فعاليات " ميخجان التممي العخبي األول "

( .) 2015 /11/ 15-12

 -7حزػر الشجوة التعخيفية بسذخوع دعع وتصػيخ الفاعمية التعميسية بسؤسدات التعميع العالي ()SDEE
( . )2016/1/13
اعجاد وتجييد الجورة التجريبية " تصبيق أساليب التجريذ في التعميع والتعمع " ضسغ فاعميات مذخوع

-8

ددعع وتصػيخ الفاعمية التعميسية بسؤسدات التعميع العالي ()SDEE

( . )2016/4/6-5

 -9عسل نجوة تثقيفية عغ معخض " بجايات ندجية " لصالب الفخقة األولى بقدع التخبية الفشية كمية التخبية
الشػعية جامعة أسيػط .
-11

( .) 2017/11/27

السذاركة بالحزػر في الديارات التخفييية لـ مدتذفى ومعيج جشػب مرخ لألورام جامعة أسيػط
( .) 2017/11/8

-11

السذاركة في تحكيع مدابقة الصالب السبجع بكمية تخبية شفػلة جامعة أسيػط فخع الػادي الججيج .
(. )2018
(. ) 2018/3/1

-12

حزػر نجوة تخشيج استيالك الصاقة بقاعة السؤتسخات بكمية التخبية الشػعية .

-13

السذاركة في تحكيع مدابقة الصالب السبجع بكمية تخبية شفػلة جامعة الػادي الججيج . )2020( .

الخسائل واألبحاث العمسية :
-1

السذاركة ببحث بعشػان " استخدام الدائرة كعنصر تشكٌلً فً ابتكار مشغوالت نسجٌة معاصرة " السمتقى
الجولي الثاني لمفشػن التذكيمية حػار جشػب – جشػب

-2

(-1

. )2010/11/3

رسالة ماجدتيخ بعشػان " دراسة مٌدانٌة لتطوٌرحرفة الكلٌم الٌدوي فً قرٌة بنى عدٌات بمحافظة أسٌوط"

(. )2012
 -3رسالة دكتػراه بعشػن " تشكٌالت نسجٌة مبتكرة على األسطح الفخارٌة الهندسٌة باالستفادة من المدرسة البنائٌة"

(. )2017
 -4السذاركة ببحث بعشػان " جدارٌات نسجٌة معاصرة قائمة على العمل الجماعى ودورها فً تنمٌة المهارات

الفنٌة والجمالٌة لدى طالبات رٌاض األطفال" في السؤتسخ العمسي الجولى التاسع لكمية التخبية الفشية " التخبية
والفشػن جػدة حياة" جامعة حمػان

(.) 2020

 -5السذاركة ببحث بعشػان " نسجٌات مرسمة جدٌدة مستلهمة من أعمال الفنان سعد زغلول التصوٌرٌة مدخل

الثراء النسجٌات الٌدوٌة لدى طالب كلٌة التربٌة النوعٌة" في مجمة العسار والفشػن

(. )2020

السعارض الفشية والسؤتسخات السذاركة بيا :
 -1معارض حفالت التخخج بكمية التخبية الشػعية بجامعة أسيػط الجساعية الدشػية (. )2006-2002
 -2السذاركة في إعجاد السعارض الخاصة بكمية التخبية الشػعية قدع التخبية الفشية ( .) 2019-2007
 -3معخض الفشػن التذكيمية ألعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع

( .) 2012/5/12

 -4عزػ لجشة السعارض بالسمتقى الجولى لمفشػن التذكيمية (حػار جشػب – جشػب) بجورتو االولى والثانية
والثالثة

(.)2012-2010-2007

 -5السذاركة في السعارص السراحبة لسمتقى السؤتسخ الجولي (حػار جشػب – جشػب) بجورتو الثانية
(.)2012-2010

والثالثة

(. )2013/9/15

 -6معخض فشاني أسيػط التذكيمييغ بقرخ ثقافة أسيػط
 -7معخض فشاني قخى أسيػط بقرخ ثقافة ديخوط

(. )2014

 -8السعخض الخاص بسؤسدة سعج زغمػل لخعاية الحخف التقميجية السيخجان الخابع " فغ سيج دروير
ومفيػم الػششية " بقرخ ثقافة أسيػط
 -9السيخجان الثقافي " أسيػط كشد الجشػب " 2

(.)2014
( 6 - 4نػفسبخ .) 2014

 " -11فغ الشديج التخاث الذعبي والحجاثة " بخنامج رمزان بقرخ ثقافة أسيػط

( .)2015/7

 -11السعخض الخاص باالحتفال بحخب الدادس مغ اكتػبخ بقرخ ثقافة ديخوط

( .) 2016

 -12معخض " حجوتة انترارنا " بقرخ ثقافة ديخوط .

( .) 2016/10/16

 -13عسل معخض خاص بي تحت عشػان " معدوفة ندجية عمى آالت فخارية " بستحف كمية التخبية
الشػعية جامعة أسيػط

( .) 2017/10/27

 -14السذاركة في الرالػن الجولى لمفغ التذكيمي بسحافطة األقرخ  ،والحرػل عمى جائدة السخكد الثالث
بالرالػن.

( .) 2018/2

 -15السذاركة بالسعخض االفتخاضى بقرخ ثقافة ششصا

(.)2020

 -16السذاركة بالسعخض االفتخاضي بالسثشى بالع اخ ق

(.)2020

 -17السذاركة بسعخض قرخ ثقافة أسيػط .

(.)2021

ورش العسل :
( . )2013

 -1االشخاف عمى ورشة عسل بقرخ ثقافة أسيػط

(. )2010/2009

 -2األنذصة الصالبية لمعام الجامعي
 -3التجريب الريفي لمفشػن التذكيمية لكمية التخبية الشػعية

(. )2010

 -4تجريب شالب الثانػية العامة الستقجميغ لكمية التخبية الشػعية ألداء امتحان القجرات الفشية لممعام
الجامعي } (– )2012-2011( -)2011-2010 ( – )2010-2009( – )2009-2008
(. { )2014-2013
 -5تجريب مجسػعة مغ الديجات (عيشة البحث ) عمى تصػيخ الكميع اليجوي في رسالة الساجدتيخ الخاصة
بي تحت عشػان " دراسة ميجانية لتصػيخ حخفة الكميع اليجوي بقخية بشي عجيات".
(. )2012-2010
 -6السذاركة في ورشة عسل الخسع السقامة عمى ىامر السيخجان الثقافي الدشػي الخامذ "محسػد
( أبخيل . )2015

مختار ومائة عام مغ الفغ "

 -7تجريب الذباب السذارك في ورش األشغال الفشية والخذبية بسذخوع قافمة التجريب التحػيمي لمذباب
التابع لسجيخية الذباب والخياضة بأسيػط

(. )2016/4/14-10

 -8ورشة الفشػن التذكيمية ( لحوي القجرات الخاصة ) بقرخ ثقافة أسيػط

(. ) 2017

 -9عسل ورشة تثقيفيو عغ " فغ الشديج اليجوي بيغ الحاضخ والسدتقبل" بالسجرسة الذتػية "مرشع
الترسيع باالقرخ" بخعاية مؤسدة الفغ مغ الشاس ولمشاس .

(.) 2018/1/25

 -11عسل ورشة فشية بشادي الفتاة بقخية مدخع محافطة أسيػط .

(. )2020

 -11عسل ورشة فشية بشادي الفتاة بقخية بػره محافطة أسيػط .

(. )2020

