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 االسم 
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االسم ابللغة 
 اإلجنليزية
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Soultan Fathi Amll 

 الدقهلية املكان م52/5/7691 التاريخ اتريخ ومكان امليالد

 07090616609 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية

amllsoultan@gmail.coِ   الربيد االلكرتوين

m 
  رابط الصفحة الشخصية

 االجنليزية االيت  جتيده اللغات
مدى 

 جيد اإلتقان
 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

اتريخ احلصول  الدرجـةمسمى 
 عليها

 عنوان الرسالة مصدرها

ية ماجسترييف الرتب
 الفنية

 النظم اهلندسية يف الكليم الشعيب كمصدر لصياغات نسجية جديدة جامعة حلوان م6991

ية دكتوراه يف الرتب
 الفنية

االمكاانت التشكيلية للنسيج املرسم املستوحاه من اساليب املدرسة  جامعة حلوان م1006
 التاثريية

 

 
   

 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 

mailto:ِamllsoultan@gmail.com
mailto:ِamllsoultan@gmail.com


 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل ظيفةدالو 
  م6990 كلية التربية الفنية معيدة

  م6991 كلية التربية الفنية مدرس مساعد

مدرس النسجيات 

 اليدوية 

  1006 كلية التربية الفنية

كلية التربية النوعية عين  مدرس منتدب 

 شمش

 1002الي 1006

 1062الي 1066

 

  1001 فنية لالتربية اكلية  مساعد استاذ 

  5072  كلية التربية الفنية استاذ

منسق معيار اهليكل 
 التنظيمي

 الي االن 5077 كلية التربية الفنية

 الي االن 5077 كلية التربية الفنية االرشاد االكادميي 

مرجع داخلي 

لبرنامج 

 الدكتوراه

 الي االن 1062 كلية التربية الفنية

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 اجلهه عنوان البحث التاريخ

 وممتداته6/6االمكانات التشكيلية للنسيج السادة  م1002
 مجلة بحوث في التربيه

 الفنية

 م1001
دراسة مقارنة بين السدو والكليم في مصر, المملكة السعودية 

 وقطر

المؤتمر العلمي التاسع 

 كلية التربيه الفنية

 القيم الجمالية والفنية للحمة غير الممتدة م1002
مجلة بحوث في التربيه 

 الفنية

 م1060
عم لدالخامة كوسيط تعبيري باستخدام مهارات التفكير االبداعي 

 التواصل في تدريس النسجيات اليدوية

مؤتمر فيالدلفيا الدولي 

 الخامس عشر

 م1066

تعليمي باستخدام الفيديو الكساب بعض المهارات  فاعلية برنامج

النسجية والتحصيل لدي تالميذ الصم وضعاف السمع بالمملكة 

 العربية السعودية

مجلة بحوث في التربيه 

 الفنية

 م1061
التربية الفنية في اهمية الوعي البيئي واالحساس تفعيل دور 

 بالجمال في المجتمع

مؤتمر التربية الفنية 

الثالث الدولي بعنوان: 

التربيه الفنيةومواجهة 

 العنف

 م 1062
برنامج مقترح لتفعيل اساليب جديدة في مجال النسجيات  اليدوية 

 لتنمية ابداعات االطفال

مؤتمر التربية الفنية 

 لدولي االرابع ا

   



    

 

 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -

 : المعارض الخاصه والعامه  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 كلية التربية الفنية االشكال الهندسية والفراغ  م1002

 كلية التربية الفنية ايقاعات ملمسية م 1002

 كلية التربية الفنية االمكانات التشكيلية لبقايا االقمشة  م 1002

 كلية التربية الفنية شرائط نسجية م 1002

 كلية التربية الفنية معرض منشور بعنوان تشكيالت وتعبيرات خطية  م 1061

 كلية التربية الفنية رؤية معاصرة للمعلقة النسجية علي نول الشريط م1062

 م 1001
ريس المصاحب لمؤتمر التربية دهيئة التمعرض اعضاء 

 الفنية وتنمية الطفل العربيكلية التربية الفنية 
 كلية التربية الفنية

 معرض اعضاء هيئة التدريس  م1001
بقاعة الفنون التشكلية بدار 

 االوبرا

 م 1002
معرض اعضاء هيئة التدريس وطالب كلية التربية 

 الفنية 
 بساقية عبد المنعم الصاوي

 م 1002
معرض شباب الخرجين ملتقي جامعة حلوان السادس 

 لتشغيل خريجي الجامعة 
 جامعة حلوان

 م1002
اشتراك بالمعارض المقامه الجنادرية للتراث وسيدات 

 اعمال بالقصيم 

كلية التصاميم واالقتصاد 

 المنزلي بالقصيم السعودية

 م1061
ث االمعرض المصاحب لمؤتمر قسم االشغال الفنية والتر

 الشعبي
 كلية التربية الفنية

 م1062
المشاركة بمعرض الدورة التاسيسة االولي لفنون 

 النسجيات اليدوية
 بقصر الفنون

 بقصر الفنون -21-المشاركة بالمعرض العام  م 1062

 : اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقديرستة عشر 
 مصدرها اعليهاتريخ احلصول  املناسبة وع اجلائزةن

 شكر وتقدير
ملتقي جامعة حلوان السادس لتشغيل 

 خريجي الجامعة
 جامعة حلوان م1002



 شكر وتقدير
عضو بلجنة تحكيم وتقييم االعمال  

 الفنية بمسابقة القصيم االولي
 م1002

جمعية الملك عبد 

 العزيز

 شكر وتقدير

المشاركة في معرض وزارة التربية 

والتعليم الثالث للفنون التشكيلية 

 لفناني وفنانات منطقة القصيم 

 وزارة التربية والتعليم م1002

 شكر وتقدير

المشاركة في عمليات التقويم التي 

اجراها فريق المراجعين الخارجين 

 للجامعة

 جامعة القصيم م1009

 شكر وتقدير

المشاركة في اعداد الخطة 

االستراتيجة لكلية التصاميم و 

 االقتصاد المنزلي

 م1009

كلية التصاميم و 

االقتصاد المنزلي 

 جامعة االقصيم

 شكر وتقدير

المشاركة في فاعلية مؤتمر كلية 

ة الدولي الثالث ) التربيالتربية الفنية 

 الفنية ومواجهة العنف(

 كلية التربية الفنية م1061

 وتقدير شكر

المشاركة في فاعلية مؤتمر كلية 

التربية الفنية الدولي الرابع )الفنون 

 و التربية في االلفية الثالثة(

 كلية التربية الفنية م1062

 شكر وتقدير
معيار  المشاركة  الفعالة كمنسق

 الهيكل التنظيمي

الي  1061من 

 االن
 كلية التربية الفنية

\  
 


