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 السيرة الذاتية للدكتورة رشا رجب

 أوالً : المعلومات الشخصية  
 د / رشا محمود محمد رجب  -: االسم

  6771/  7/  61  -: تاريخ الميالد
                             مصرية    -: الجنسية

  مسلمة      -: لديانةا 
           متزوجة   -: الحالة االجتماعية

 72762171061702   الرقم القومي: 
                  01093221514    الموبايل

 mohamedalfky@yahoo.com    :البريد االلكتروني
 

 ثانياً : التاريخ العلمي  
بتقاادي   ايااد ااادلع عاا  فا   ادعسوا   ادل  انعةاا لكسارساد يا فا  لآليسانس   -: المؤهلل الجلامعي الو 
  م6991ع تبا للش ف عنم 

م ، 0000بتقاااادي  ععتااان  عااانم  لكساااةعيا للفلسااافا عناساااتي  فااا  -: نيالمؤهلللل الجلللامعي ال لللا
 ياا  للااادي  لل  ياا   /اد  . عسا ل  لل ساانلا م دعياااد للاادي  للر عاانس   لتانياا  للةقاااد  ،  شا لف  

  ادل  انعةا  س نةعيا  رليا لآ ستنذ للةقيادة  للفلسفا لكس
م 0002بع تباا للشا ف لل لاا عانم  فلسفا لكساةعياادرت  لة ف  لل -: المؤهل الجامعي ال الث

للت بياااا انعةاااا لكساااارساد يا،  ساااتنذ للفلسااافا لكساااةعيا برليااااا  ، شااا لفم  اد./ عبااااد للفتااان  فاااا لاد
  عس ل  لل سنلا م للش يف للع تضا  آ ل ه للرةعيا اد لسا ع  عذلي  للع نلفي 

  :ثال اً : التدرج الكاديمي  
 م6991/  2/  61لعتباان لع عاا   فاا   ادعسواا   لكساارساد ياعةياااد بقساام للفلساافا برليااا لآادل  انعةااا  -

 م 0000/  2/  8 دتا 
/  2/  9لعتبان لع عاا   فا   ادعسوا   انعةااا لكسارساد يا ، اد بقسام للفلسافا برلياا لآادل عااد   عسانع - 

 م 0002/  8/  09م  دتا 0000

/  8/  00تباان لع عاا  لع فاا   ادعسواا   انعةااا لكساارساد يا. ادل عاااد   للفلساافا لكسااةعيا برليااا لآ - 
 م  دتا لآ 0002
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 : العمل خارج مصررابعاً :  
ياا  لاا عانم 6208نلععلراا للة بياا للساة اديا عا  عانم بانعةا للعلك عبااد للة يا  بااادة تعت  عن ت  ل 

لكسااةعيا للعساانعاد بقساام للعاا لاد للةنعااا برلياااا  ثقنفااا سااتنذ لل 0060م  دتااا عاانم 0001/ يااا 6202
 يا نسلآادل   للةل م لكسس

 خامساً : النشطة البح ية  
 األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر  -أ
سقاااد  – شارنليا تاا ث  للعشاانإليا لكسااةعيا بانلت لي لكا يقاا  اد لسااا فاا  ضا ا سل يااا للسباا ة للفلساافيا  -6

 تدليا  ، بداي عسشا   ضاع  للعا تع  للااد ل  للداناد  عشا  للفلسافا لكساةعيا بةسا ل  عساني  للةلا م 
 م 0001لكسةعيا . عنم  يا بي  للتقلياد  للتاادياد )للدلقا للثنلثا( للتين  للةقل  ف  للفلسفالكسةع

لكسصااانف فااا  ل" اااتةف ي اد لساااا فااا  ضااا ا تصااا ف لكعااانم للوااا     ع  اااف للسااالفيي  للقاااادلعا  -0
 ) صادل   نص( م 0060 للعدادثي  عس  ي عسش   بعالا رليا لآادل  انعةا بسون يسني  

لسس ساا   ع  فاا  عاا  عساانإل  علاام للرااةم بدااي عسشاا   ضااع  عالااا بداا ي رليااا لآادل  لكعاانم ل -0
   0060ي لي   92انعةا للعس فيا للةاداد 

 للتسنعح للفر      ة يانت  ضا لب  للدا ل  عسااد لبا   شااد  ي اد لساا فا  ضا ا سل يتا  للت فيقياا ي -2
 م 0062ي  يسن 91بدي عسش   ضع  عالا رليا لآادل  انعةا للعس فيا ، للةاداد 

 
بداي عقبا    تاادياد لل ةق لكسةعيا ضا   ة علداا فا  ضا ا تااديااد لل  ان  للااديس  للعةنصا  -2

للسشاااا  ضااااع  للعاااا تع  للاااااد ل  للثاااانع  عشاااا  برليااااا ادل  للةلاااا م للقااااني ة بةساااا ل  ي للت بيااااا لل ة يااااا 
 م 0062 للتدادينت للعةنص ة ي  ب ي  

 
 : المؤتمرات والندوات التي شاركت بها -ب
للعااا تع  للااااد ل  للداااناد  عشااا  للفلسااافا لكساااةعيا بةسااا ل  عساااني  للةلااا م لكساااةعيا باااي   -6

 69 – 68للتقلياااد  للتاادياااد )للدلقااا للثنلثااا( للتياان  للةقلاا  فاا  للفلساافا لكسااةعيا  ااة  للفتاا ة 
 ) عشن را ببدي (م 0001 ب ي  

 
 ل  ي للت بيا لل ة يا  للتدادينت للع تع  للاد ل  للثنع  عش  برليا ادل  للةل م للقني ة بةس -0

 ) عشن را ببدي ( 0062 ب ي   61 – 62 ة  للقت ة  للعةنص ة ي
 : الحاصلة عليهاالتدريبية  الدورات   -ج
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اد  ة تاد يبياا فاا  لللاااا للة بيااا لاياا  للعت صصااي  عاا   ساام لللاااا للة بيااا  آادلبواان  لللااانت  -6
 م 2/0000/ 00 لا  6/2/0000للش  يا  آادلبون  للعسةقادة ف  للعادة ع  

انعةااااا  لآادل  برليااااا لآلاااا  للدنساااا  ب دااااادة   windowsاد  ة تاد يبيااااا فاااا  ب ساااانع   -0
 م 69/60/0000م  لا 02/9/0000لكسرساد يا  ة  للفت ة 

انعةااا لكساارساد يا  لآادل  برليااا لآلاا  للدنساا  ب دااادة   wordاد  ة تاد يبيااا فاا  ب ساانع  -0
 م 08/60/0002م  لا 60/60/0002 ة  للفت ة 

انعةاا لكسارساد يا  لآادل  برلياا لآلا  للدنسا  ب داادة  intenetاد  ة تاد يبيا ف  ب سنع   -2
 م2/66/0002م  لا 00/60/0002 ة  للفت ة 

عاا  ع راا  تسعيااا  اااد لت  عضاانا ييإلااا للتااااد ي     TIاد  ة تاد يبيااا فاا  للتاااد ي  للفةاان   -2
 م 0002/  08/2م  دتا 0002/ 2/ 00 للقينادلت انعةا لكسرساد يا ف  للفت ة ع  

اد  ة تاد يبيااا فاا    ة ياانت  آادل  للعوسااا عاا  ع راا  تسعيااا  اااد لت  عضاانا ييإلااا للتاااد ي   -1
  60/0002/ 0-6 للقينادلت انعةا لكسرساد يا ف  للفت ة ع  

اد  ة تاد يبيا ف  تصعيم للعق  لت ع  ع ر  تسعيا  اد لت  عضنا ييإلاا للتااد ي   للقيانادلت  -1
 م 0001/ 0/ 2 - 0سرساد يا ف  للفت ة ع انعةا لك

يا ب رنلا ععانادة 6208/ 60/ 00دض   عدنض ة للتةليم بنلتفري   آليا لت نذ للق ل  ي م  -8
 للععلرا للة بيا للسة اديا  –ش    لل ة  لش    لل  يانت بانعةا للعلك عباد للة ي  باادة 

 سلاااااانم للفصااااااا    emesت  ساااااا   اد  ة تاد يبيااااااا بةساااااا ل  ي لساااااات ادلم سلاااااانم للتةلاااااايم لكلر  -9
م عااا  ععااانادة 1/0/0008م  لاااا 01/6/0008ي  للعسةقاااادة  اااة  للفتااا ة  centraل"فت لضااايا 

 للععلرا للة بيا للسة اديا  –للتةليم ع  بةاد بانعةا للعلك عباد للة ي  باادة 
 م اد  ة تاد يبيااا بةساا ل  ي ادعاا  عواان لت للتفرياا  عاا  للعدتاا ة للةلعاا  للعاانادة ي  للعسةقااادة ياا -60
للععلراااا  –م برلياااا لآادل   للةلااا م لكسسااانسيا بانعةاااا للعلاااك عبااااد للة يااا  بااااادة 62/6/0009

 للة بيا للسة اديا 
م 1/0/0009اد  ة تاد يبيااا بةساا ل  ي  ساانلي  للتقاا يم للفةاان  لادلا لل نلاا  ي  ااة  للفتاا ة  -66
للععلراا  –بااادة  م برليا لآادل   للةل م لكسسنسيا بانعةا للعلك عباد للة ي 60/0/0009 لا 

 للة بيا للسة اديا
اد  ة تاد يبيااا بةساا ل  ي عواان ة للبدااي للرااناديع  فاا  للشاابرا للةسرب تيااا ي  للعسةقااادة  ااة   -60

م ع  ع ر  ت ا ي  للتةلايم للاانعة  بانعةاا للعلاك 09/0/0009م  دتا 08/0/0009للفت ة 
 للععلرا للة بيا للسة اديا –عباد للة ي  باادة 
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بةسااااااااا ل  ي عوااااااااان لت فااااااااا  للداااااااا ل  للعاااااااااسلم ي  للعسةقاااااااااادة  اااااااااة  للفتااااااااا ة  اد  ة تاد يبيااااااااا  -60
م عااا  ع رااا  ت ااا ي  للتةلااايم للاااانعة  بانعةاااا للعلاااك عبااااد 01/2/0066م  لاااا 02/2/0066

 للععلرا للة بيا للسة اديا –للة ي  باادة 
مننمرمز ننمرة قدننتر نن    راد  ة تاد يبيااا فاا   عااادلاد للعشاا  عنت للتسنفساايا لتع ياا  للبداا ي  -62

 م 00/2/0062-00 هدئتر لت  يسرو لقداد  ربجامعتردم هو رفير لفتزةرممأعضاءر
مننمرمز ننمرة قدننتر نن    رأعضنناءراد  ة تاد يبياا فاا  عةاانيي  للااا ادة فا  للةعليااا للتةليعيااا  -62

 م 2/0062/ 2-2 فير لفتزةرممرت  يسرو لقداد  ربجامعتردم هو هدئتر ل
تن  يسرز مرة قدتر     رأعضناءرهدئنتر لممرماد  ة تاد يبيا ف  سلنم للسنعنت للعةتعادة  -61

  م 60/2/0062-66 ف  للفت ة ع رو لقداد  ربجامعتردم هو 
 
 ورش العمل التي شاركت بها : " شاركت في اإلعداد وكذلك الحضور "  -د
ععا  بةسا ل  ) آليانت للتقا يم لتدساي  ععلياا للتةلايم ( ب داادة للعا لاد للةنعاا بانعةاا للعلااك   شاا   -6

   باادة للععلرا للة بيا للسة اديا عباد للة ي 
 عات بتساااي  عقاا   للثقنفااا لكسااةعيا للعساات ة لل لباا  ) لل ااةق لكسااةعيا ( بسلاانم للتةلاايم عاا   -0

 –( تسااااي  صااا ت  للعقااا   بنلرنعااا  علاااا ع  ااا  انعةاااا للعلاااك عبااااد للة يااا  بااااادة   centraبةااااد ) 
 للععلرا للة بيا للسة اديا   

   شا للتةليم لكلرت  س  ب دادة ضعن  للا ادة برليا لآادل  انعةا ادعسو   -0
 م 69/0/0062  شا للادعم لل ةب   لك شناد للرناديع  بتن يخ  -2
 م0062/  0/  60  شا عع  ت صيفنت للعق  لت  -2
 م 0062/  0/ 00  شا عع  للدعنيا للعادسيا  -1
 م 0062/0062نم للانعة  عع  لستبين  ع  تقييم ل" تبن لت للة -1
 م 0062/0062عع  لستبين  ع  لدتينانت لل  ياي  للةنم للانعة   -8
 

  النشطة التدريسيةسادسًا : 
 المقررات التي قمت بتدريسها  -أ

 : درَّست فى المرحلة الجامعية األولى مجموعة من المقررات الدراسية هى
 الجامعة الكلية القسم الفرقة عنوان المقرر 
 دمنهور اآلداب الفلسفة األولى الفكر اإلسالمي المعاصر -6
 دمنهور اآلداب الفلسفة الثانيةالفلسفة اإلسالمية  -2
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 والنصوص)فرق كالمية (
الفلسفة اإلسالمية والنصوص  -3

 )فالسفة اإلسالم (
 دمنهور اآلداب الفلسفة الثالثة

الفلسفة اإلسالمية والنصوص  -1
 )تصوف(

 دمنهور اآلداب ةالفلسف الرابعة

 دمنهور اآلداب الفلسفة األولى فلسفة السياسة -5
 دمنهور اآلداب الفلسفة الرابعة الفكر السياسي في اإلسالم -1
 دمنهور اآلداب الفلسفة الرابعة الفلسفة العامة -7
الثالثة  السياسة وقياس الرأي العام -8

)شعبة 
 سياسة (

 دمنهور اآلداب الفلسفة

لمتحدة والمنظمات األمم ا -7
 العالمية المتخصصة

الثالثة 
)شعبة 
 سياسة(

 دمنهور اآلداب الفلسفة

الرابعة  النظرية السياسية المعاصرة -61
)شعبة 
 السياسة(

 دمنهور اآلداب الفلسفة

الثالثة  الفكر السياسي الغربي -66
شعبة 
 سياسة

 دمنهور اآلداب الفلسفة

الثالثة  نظام الحكم في اإلسالم -62
شعبة 
 سياسة

 دمنهور اآلداب الفلسفة

الرابعة  الفكر السياسي في اإلسالم -63
شعبة 
 سياسة

 دمنهور اآلداب الفلسفة

 دمنهور التربية الفلسفة الرابعة فلسفة التاريخ -61
 دمنهور التربية الفلسفة الرابعة الميتافيزيقا -65
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المستوى األول للثقافة اإلسالمية  -61
 )عقيدة إسالمية(

السنة 
 التحضيرية

الملك عبد العزيز  اآلداب 
 السعودية -بجدة 

المستوى الثاني للثقافة  -67
 اإلسالمية )كتاب وسنة(

 الملك عبد العزيز اآلداب  

الطب    "         " -68
 البشري

 الملك عبد العزيز

المستوى الرابع للثقافة اإلسالمية  -67
 )أخالق إسالمية(

طب   
 أسنان

         " " 

كليات طبية    "               " -21
   تطبيقية

) تمريض 
عالج  –

 –طبيعي 
أشعة 

تشخيصية 
 تغذية (  –

"        " 

 "       " الصيدلة   "               " -26
المستوى الرابع للثقافة اإلسالمية  -22

)أخالق إسالمية ( بنظام التعليم 
 عن بعد

 اآلداب  
 –أبها 

 –الدمام 
 ضالريا

"       " 

دراسات   مذاهب فكرية معاصرة -23
 إسالمية

 "        " اآلداب

دراسات   العقيدة اإلسالمية -21
 إسالمية

 "           " اآلداب

 
  أعما  االمتحانات -ب
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عض  ف  لاسا ع لاةا ل" تبن لت ) ل"ستلنم  ل"ستسن  ( بقسم للعا لاد للةنعاا برلياا  -6
 0008للععلرا للة بيا للسة اديا عساذ عانم  –باادة  لة ي لآادل  بانعةا للعلك عباد ل

 0060 دتا 

 عض  ف  لاسا للتصديح بقسم للع لاد للةنعا برليا لآادل  انعةا للعلك عباد للة ي   -0
 0060 - 0008عسذ عنم 

عسسقا ل" تبن لت ل"لرت  سياا للعسات ة لل لبا  للثقنفاا لكساةعيا برلياا لآادل  انعةاا  -0
 0060 دتا  0008سذ عنم ع للعلك عباد للة ي 

عسساااقا ل تباااان لت للتةلااايم عاااا  بةااااد للثقنفااااا لكساااةعيا للعساااات ة لل لبااا  برليااااا لآادل   -2
 0060م  دتا 0008عسذ عنم  انعةا للعلك عباد للة ي 

 ضا  بساك لئساإللا لعاانادة للثقنفاا لكساةعيا للعساات ة لل    لل لبا   اة  ل" تباان لت  -2
 علك عباد للة ي  باادة ل"لرت  سيا برليا لآادل  انعةا لل

 إلي  رست    للف  ا لل لا بقسم للفلسفا برليا لآادل  انعةا ادعسو   للةنم للانعة   -1
 م  دتا لآ 0062/  0060

 سابعاً : النشطة الجامعية :
 النشطة الطالبية   -أ
  م0062/ 0062للع شاد للرناديع  للف  ا للثنسيا بقسم للفلسفا للةنم للانعة   -1

 م0062/  0062 س ة فر ة للةنم للاد لس   ينادة  -0
 النشطة اإلدارية -ب
 م 0001 – م0001ع   عض  ف  عال   سم للفلسفا برليا لآادل  انعةا ادعسو  -6
 م0001 - م0002عض  ف  لللاسا للثقنفيا برليا لآادل  انعةا ادعسو   -0
 -م 0066 ة ياا  باااادةعضاا  فاا  عالاا   ساام للعاا لاد للةنعااا برليااا لآادل  انعةااا للعلااك عباااد لل -0

0060  
عسساااقا للعسااات ة لل لبااا  للثقنفاااا لكساااةعيا بقسااام للعااا لاد للةنعاااا رلياااا لآادل  بانعةاااا للعلاااك عبااااد  -2

 م0060م  دتا 0009 باادةللة ي  
عسسقا للرلينت لل بيا للثقنفا لكساةعيا بقسام للعا لاد للةنعاا رلياا لآادل   للةلا م لكسسانسيا انعةاا  -2

 م 0060م  دتا 0009للععلرا للة بيا للسة اديا  للعلك عباد للة ي 

للععلراا  –بااادة   إلي  لاسا للعذل  بقسام للعا لاد للةنعاا برلياا لآادل  بانعةاا للعلاك عبااد للة يا  -1
 م0060م  دتا 0009للة بيا للسة اديا 

 م0062/0062 إلي  عةين  للتةليم  للتةلم  للتسويةت للعناديا للتةلم للةنم  -1
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 م 0062/ 0062عنم يا  للعةنيي  للرناديعيا  ن  للب لع   للعق  لت للاد لسعض  ف  عةي -8
 عض  لاسا للاد لسنت للةلين  للبد ي ب دادة ضعن  للا ادة -9
 م.0062/   0062للةنم للانعة   عض  لاسا للعرتبا  -60

 : : االنتدابات    ثامناً 
 اآلتيةريس المقررات قد تم انتدابي للتدريس في كلية التربية جامعة دمنهور وقمت بتد

 
 الجامعة الكلية القسم الفرقة المقرر 
 دمنهور التربية الفلسفة الرابعة فلسفة التاريخ -6
 دمنهور التربية الفلسفة الرابعة الميتافيزيقا -2
 

 شهادات التقدير : تاسعًا:
شاار   تقااادي  عاا  سنإلبااا عااادي   دااادة للعاا لاد للةنعااا للثقنفااا لكسااةعيا اد/  لواانم  -6

عبااد ل  بناسيااد  نصاا بساان  ساي  ل" تبان لت  للةعلياا للتةليعياا ب داادة بست 
 للع لاد للةنعا برليا لآادل  انعةا للعلك عباد للة ي  باادة 

شاار   تقاااادي  عاا   ريلاااا رليااا لآادل   للةلااا م لكسساانسيا اد. سااال ة بساات ساااةاد  -2
 يا 6200يا  لا 6208للانلب  علا عن  ادعت  ع  اواد  ة  للفت ة ع  عنم 

ر   تقااادي  عاا  سااةنادة للعشاا فا علااا  ساام  دااادة للعاا لاد للةنعااا اد.  سصاانف شاا -3
للشا يف علااا للاوااد للعبااذ    ااة  عساي ة للقساام للرناديعياا للفصاا  للاد لساا  

 يا 0060للثنس  ع  للةنم للانعة  

شر   تقادي  ع   ريلا ععنادة ش    لل ة  لسش ا لل نلبنت اد. عسان  بسات  -2
عاااا  ذ   60ياااا ة فااا  عدنضاااا ة ) فضاااا   ياااانم  بااا لييم عاااااديس  للعشاااان را للعتع
 يا 60/66/6200للداا (  للعسةقادة ي م للسبت 

 ذلااك كسااان   ععاان  رستاا    للف  ااا لل لااا   MISشاار   تقااادي  عاا   دااادة  -2
 م برفناة عنليا 0062م / 0060فلسفا للةنم 

شاار   تقااادي  عاا  للعااادي  للتسفيااذ  لل  ااف للةلعاا  اد. عصاانم باا  دساا  راا ث   -1
باااد للة ياا  لاااد    للفنعاا   للعتعياا  فاا  ادعاام لل  ااف للةلعاا  بانعةااا للعلااك ع

  ب سنع  ل"ستق ن  للشو    
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شر   تقاادي  عا   إلاي   سام للفلسافا اد. عصانم رعان  للعصا   برلياا لآادل   -1
 انعةا ادعسو   

شر   تقادي  عا  ععيااد للرلياا   إلاي  عالا   ادل ة  داادة ضاعن  للاا ادة علاا  -8
ادلي سعا ذ  لساتبين  تقيايم ل" تبان لت عشن رت  للفةنلا لسش ا للاا ادة  لساتد

 م 0062 ذلك ع  شو  عني  

 لل ااة  لشاا    للتةلايم  لآادل  انعةااا ادعسوا   رليااشار   تقااادي  عا   رياا   -9
/  2/  60.بتان يخ  للفلسافا قساملت  للعبذ لا فا   سشا ا للاا ادة بعلا عاو اد

 م 0062

 
 

 

 

 


