
 

                                 

 

 أ.د/ سميحة على إبراهيم باشا

     

   حلوانامعة ج –كلية الفنون التطبيقية بستاذ أ الوظـيفة               :     

 –المنزلى  كلية االقتصاد - تخصص "المالبس والنسيج"  -ة راه الفلسفالمؤهـالت العلمية    :  دكتو   

 جامعة حلوان                                     

اللغات                 :  اإلنجليزية            

 الخبرات الحالية:  

 مدرب دولى محترف معتمد فى القيادة والكاريزما   -1

                  موجه أسرى ونفسى (تش محترف ) كوت -2

             التطبيقية لوظائف األساتذة واألساتذة المساعدين الدورة الثانية( للفنون 108عضو اللجنة العلمية رقم )  -3

 (                                    2016/2019عشر )

 ومقررات التعليم العالى  مراجع خارجى لبرامج و  جودة خبير  -4

    الدورات الحاصلة عليها :-

8201مبر ديس  فى القيادة بالكاريزما  معتمد  مدرب دولى محترف  -1                                                                       

2018 بالكاريزما ( فى القيادة موجه فعال  كوتش محترف معتمد ) -2            

 3- دبلومة تنمية الموا رد البشرية ، سبتمبر 2016                                                                 

2015استراتيجيات التدريس والتعلم الفعال نوفمبر  -          4  

-: تشملالمراجعة الخارجية  لمؤسسات التعليم العالى و  -5              

 -2014 والمقررات البرامجتوصيف  - 2014 التقويم الذاتى المؤسسى -2015) التخطيط االستراتيجى 

               (2014ديسمبر   المراجعة الخارجية           



 

 المشاركة فى المشروعات القومية : 

  1- لجان مقترحات تطوير التعليم الفنى )مالبس جاهزة ( نظام )السنوات الثالث  – السنوات الخمس –  

2013التبادلى( حتى  –مبارك كوول   –المهنى  اإلعداد          

مشروع    -TVET 2 2008 الممول من االتحاد األوروبى و  "  التدريب المهنىع القومى إلصالح التعليم الفنى والمشرو "            

    2008( المعونة األمريكية ERP   )  كادر المعلم -االشتراك فى برنامج تطوير التعليم -3

 األنشطة العلمية والتطبيقية : 

       9201 محكم فى اللجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين بكلية االقتصاد المنزلى  -1      

-فى مؤتمرات كليات : العلمية  والجلسات والمحاضرات  التحكيم   فى   المشاركة -2        

االقتصاد المنزلى -2018 التربية النوعية بجامعة عين شمس -2018 بورسعيدالتربية النوعية بجامعة              

  2016حلوان  بجامعة           

 - أحدث األنشطة :

 -: ( فى2019) وورش عمل وندوات تدريبية  برامج تقديم   -1

        -البرامج التدريبية الحديثة  –والمشروعات متناهية الصغر    الفنون اليدوية – المتميز  مهارات العرض      

     المهنة أخالقيات  -القيادة وريادة األعمال  – الحياتية  المهارات

 

 -: مؤتمرات  المشاركة فى فعاليات -2

 مركز تعليم   -2019 الزقازيق التربية النوعية بجامعة كلية  -2019 جامعة المنياب كلية التربية النوعية 

   -2019مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها  – 2019بجامعة عين شمس   الكبار

 كلية التربية  -2018عين شمس  البنات بجامعة كلية  -2019 التربية النوعية بجامعة اإلسكندرية كلية           

   -2018التربية النوعية بجامعة المنصورة  كلية -2018بجامعة الزقازيق بالتعاون مع أكاديمية طيبة             

 العربى   التعليم لتطوير الثالث المؤتمر -2017القاهرة  التعليم العربى بجامعة  لتطوير  الرابع   المؤتمر           

   2017بجامعة عين شمس           

 المناصب اإلدارية :

 2012جامعة حلوان  –رئيس قسم المالبس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية           


