
 السيرة الذاتية

 

 د.رجاء حسن خليفة حسن. 
 م١٩٥٨درمان  أممدينة   -السودان مواليد. 
  م١٩٨٣ اإلسالميةدرمان  أمجامعة  -لغة عربية  -بكاالريوس اآلداب. 
  الدولي لتعليم اللغة ماجستير في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من معهد الخرطوم

 م.١٩٩١العربية
  معهد بحوث ودراسات العالم  - اإلسالميةدرمان  أمربية من جامعة الت أصولدكتوراه في

 .م٢٠١٣ اإلسالمي
  م٢٠١٥-م١٩٩١محاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا . 
  م.١٩٩٨-م١٩٩٧وزيرة للشئون االجتماعية والثقافية بوالية نهر النيل 
  م٢٠١٢-م٢٠١٠مستشارة السيد رئيس الجمهورية. 
 لصغيرة والمتوسطة من معهد التدريب الدولي بتورينو دبلوم في المشروعات ا-

 م.١٩٩٣ايطاليا
 م٢٠٠١-م١٩٩٨األمين العام لالتحاد العام للمرأة السودانية لثالث دورات الدورة االولى 

 م٢٠١٠-٢٠٠٥والدورة الثالثة  ٢٠٠٥-٢٠٠١الثانية  والدورة
 . ٢٠١٥ -٢٠١٠رئيسة مجلس الشورى القومي لالتحاد العام للمرأة السودانية 
  انتقلت للجهاز ١٩٩٨-١٩٩٧ األولىدورات .الدورة  أربعةعضو البرلمان السوداني(

باالنتخاب  ٢٠٠٥-٢٠٠١الدورة وفق نص الدستور( الدورة الثانية  أكملالتنفيذي ولم 
 -م٢٠٠٥والدورة الثالثة بالتعيين وفقا للدستور االنتقالي بعد اتفاقية السالم الشاملة 

 م.٢٠١٥- م٢٠١٠لرابعة باالنتخاب م والدورة ا ٢٠١٠
  والدورة  م١٩٩٦ -م١٩٩٣عضو المجلس التنفيذي التحاد نقابات عمال السودان لدورتين

 استقلت بسبب انتقالي للعمل التنفيذي الوزاري . م١٩٩٧- م١٩٩٦الثانية 
 م.١٩٨٩ – م١٩٨٤ة ة بالمرحلة الثانوية خالل الفتر معلم 
  مجلس جامعة وادي النيل .عضو بمجلس جامعة شندي و  
 عضو مجلس جامعة الزعيم االزهري. 



 م.٢٠٠٩- م٢٠٠٣عضو الهيئة االستشارية لمؤسسة الفكر العربي   
 م.٢٠١٥ -م٢٠٠٩ عضو مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية  
 م.٢٠١٤ اإلسالميةمجلس جامعة ام درمان  عضو  
 م.٢٠١٣ر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة األمل النسوية للتمويل األصغ   
  م.٢٠١٥ – م٢٠٠٥ اإلسالميةعضو مجلس أمناء هيئة الدعوة 
  م.٢٠١٢عضو مجلس إدارة هيئة تدريب وتأهيل الدعاة 
  وحتى م ١٩٩٦الشورى القومي للمؤتمر الوطني منذ العام عضو المكتب القيادي ومجلس

 م.٢٠١٥ الدورة الحالية
 .عضو ومؤسس لعدد من التنظيمات الطوعية 
 أهمهالمؤلفات او  اإلصدارات : 

 مسيرة المرأة في ظل االنقاذ. 
 بيئة المشاركة النسوية على المستوى الوالئي. 
 واقع المنظمات االجتماعية. 
  السودانية في العمل العام تجربة المرأة. 
  شراف  إعداد( سيرة ذاتية)وكان زادي األمل  .فاطمة عتباني وا 
 الكوتا نية للمرأة السودانية بعدتجربة المشاركة البرلما. 

 العمل والدراسات أوراقوعدد من 
  ات والمحافل اإلقليمية والدوليةمثلت المرأة السودانية في عدد من المؤتمر. 
  م.٢٠٠٨جائزة على المرأة العربية المتميزة في مجال العمل الطوعي دورة 
  م.٢٠٠٤ من رئاسة الجمهورية السودانية  األولىوسام االمتياز الذهبي من الطبقة  
 م.٢٠٠٦لدولي لنقابات العمل العرب م االتحاد اوسا 
 


