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 السيرة الذاتية

 (ترفق السيرة الذاتية لجميع أعضاء الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع)

Uأوال: بيانات عامة 

 سعاد عبد العزيز رخا االسم:

 مدرس مناهج وطرق تدريس علومالوظيفة الحالية: 

 10/6/1959تاريخ الميالد: 

 شارع الدكتور زكى شبانة أمام كلية األقتصاد المنزلى 83العنوان: 

 2328460رقم التليفون: 

 0103558887رقم الموبايل: 

 rakhaeducation@yahoo.comالبريد االليكتروني: 

 

Uالمؤهالت العلمية: ثانيا : 

 الجامعة / الكلية سنة الحصول على الدرجة الدرجة العلمية

 جامعة المنوفية -كلية التربية 2001 الدكتوراه  -1
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 ثالثا" : التدرج الوظيفي األكاديمي (الداخلي والخارجي) :

 اسم المؤسسة سنة االلتحاق بها الوظيفة

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1982 معيد بكلية التربية

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1988 باحث عالقات ثقافية

 المنوفيةجامعة  -كلية التربية 1998 مدرس مساعد

 جامعة المنوفية -كلية التربية 2001 مدرس

U :رابعا": الدورات التدريبية فى مجال نظم إدارة الجودة 
دورة إدارة الجودة واإلعتماد لمدارس التعليم العام والمنعقدة بكلية التربية جامعة عين شمس فى شهر -
8/2008 

U الجودة / مشروعات تطوير التعليم خامسا": األنشطة المختلفة فى مجال نظم إدارة 
U :ًمحليا 

 االشتراك فى مرحلة التقييم الذاتى كمتطلب من متطلبات جودة الكلية.-
 عام على معايير الجودة واالعتمادتدريب معلمى التعليم ال-

U:(إن وجد)ًإقليميا 

......................................................................................................................U

 عالمياً(إن وجد):

.....................................................................................................................U

 سادسا" : األنشطة المختلفة االخري التي تتعلق بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع

 ندوة عن مشكلة التسرب فى التعليم العام فى مركز النيل لألهرام.-

 جامعة المنوفية -كلية التربية 1994 الماجستير -2

/  سالبكالوريو -3
 الليسانس

 المنوفية جامعة -كلية التربية 1981
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 ندوة عن تنمية الذكاء اإلبتكارى عن األطفال بجمعية التربية اإلسالمية بشبين الكوم.-
 


