
 السيرة الذاتية

 

  البيانات الشخصية العامة :

 رانيا عبد المحسن حسين غانم .: االسم

 0109373047التليفون: 

  م.1973 الميالد: تاريخ

 التدرج الوظيفى :

 . 1997\11\9تاريخ التعيين بالكلية :

 معيد بقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية  . 1997\11\9من 

مدرس مساعد بقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية   2004\2\11من 

 الفنية  .

 مدرس بقسم التصميمات الزخرفية بكلية التربية الفنية    2010\1\26من 

 جامعة حلوان –مدرس بكلية التربية الفنية :الحاليةالوظيفة 

 شهادات حصلت عليها : 

 م.1997التربية الفنية بتقدير عام جيد جدا  بكالوريوس

وء فية فى ضمداخل لتصميم اللوحة الزخرماجستير فى التربية الفنية : 

 .2003مفهوم السرد الشكلى فى الحضارات الفنية 

 المعادل الشكلى لمختارات من االدب الشعبى دكتوراة فى التربية الفنية : 

 م.  2009ظيفها فى اللوحة الزخرفية .و تو

 المركزالثقافى الروسى .من شهادة دبلومة الجرافيك حصلت على 

 شهادات اخرى :

 2006/10سنة   ICTحصلت على شهادة 



 ICDL  International Computer Driving Licenseحصلت على 
1\11\2010    . 

 photoshopcs6حصلت على دورات عديدة لبرنامج الفوتوشوب اخرها 

(2013. ) 

 .2013دبلومة جرافك كمبيوتر بالمركز الروسى  حصلت على

حصلت على العديد من شهادات التقدير من قبل ادارة االمتحانات بالكلية 

 .2013إلى 2002ركة الفعالة باعمال الكنترول اللمش

شهادة تقدير من ادارة الكلية للعمل باعمال )لجنة سير االمتحانات ( 

 م .2015 \2011

لكلية  92الفضى لجنة الثقافية لمعرض اليوبيل شهادة تقدير كعضو بال

 .دار االوبرا –اقيم بقصر الفنون الذى  –تربية الفنية ال

 المهام الوظيفية :

 .2012إلى  2010شاركت باعمال مجلس القسم من سنة 

 اشارك باللجان المعاونة داخل القسم .

شاركت باللجان المعاونة اللجنة الثقافية لمعرض اليوبيل الفضى العضاء 
 دار االوبرا.–كلية التربية الفنية قصر الفنون –هيئة التدريس 

الرضا الوظيفى  –شاركت كعضو باعمال الجودة بمعيار الهيكل االدارى 
 معيار التعليم والتعلم . -العضاء هيئة التدريس

 . 2015حتى  2012شاركت كمنسق لمعيار التعليم و التعلم من عام 

  .اشارك فى االشراف على رسائل الماجستير 

 ارض العامة :المع

إلى  1992من المعارض فى وزارة الشباب و الرياضة  شاركت فى العديد

 م.1997

 .1997إلى 1994شاركت فى العديد من المعارض بالجامعة 



شاركت فى معرض لالطفال بوزارة االوبرا " مهرجان للفنون االطفال"  

 م .2007

للفرق الدراسية االولى و  عدد من معارض الطلبة بالكلية قمت باالشراف

  .2013\2010إلى 2009 الثانية 

 م .2013\1\21بالزمالكشاركت بمعرض قسم التصميمات الزخرفية 

 سنة  92لخاص باليوبيل الفضى التربية الفنية شاركت فى معرض الكلية 

 .2013قصر الفنون بدار االوبرا –

 .3/2014شاركت بمعرض صالون الجرنيكا بقاعة سيد درويش 

 .2015شاركت فى معرض الكليةالتربية الفنية بمركز الجزيرة للفنون 

 

 معارض خاصة :

 .2012اقمت معرض فردى القيم التشكيليه بين الخيال والواقع 

 .2014اقمت معرض فردى"اطروحة لونية" 

 

 : ساهمت باعمال الكنترول كلية التربية الفنية 

 

 م.2011- 2010 حتى سنة2007 سنة

 .2015حتى  2012تسلم وتسليم االمتحانات ركة فى ادارة لجنة سير االمش

 وااليسى كاب: فى العمل بمجال الجودة شاركت 

و االيسى كاب بالكلية م 2013 – 2012منسق معيار التعليم والتعلم لسنة 

 عمات بنشاطى الرضا الوظيفى للموظفين .

 .الرضا الوظيفى العضاء هيئة التدريس 

 



 :و ورش التدريب  ةاالداريالدورات 

 

 .م2012فى كنترول االمتحانات  MISدورة 

 فى : 2013دورة لتنمية اعضاء هيئه التدريس سنة 

 نظم االمتحانات وتقويم الطالب . -
 الجوانب المالية والقانونية  . -
 التنمية البشرية . -

 :فى   2015دورة لتنمية اعضاء هيئه التدريس سنة 

 التقويم الذاتى.  -
-  

 . 2012\3\29اليات المراجعة الداخلية ورشة 

  2012\10\17م الساعات المعتمدة  ورشة االرشاد االكاديمى بنظا

 . 2012\11\26ورشة تقويم الطالب واعداد االمتحانات 

 . 2012\12\25ورشةاساليب التقويم والقياس 

 . 2011\12\13-12دورة بنك االسئلة 

 االلكترونى.ورشة مهارات التدريس فى ثبت التعليم 

 2015دورة وورشة فى كيفية تفعيل التعليم االلكترونى.

 
 
 

 


