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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (ومعاونيهم)سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس 
 

 

 أواًل : الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 االسم 
 العائلة الثالث الثاين األول
 أمحد الطنطاوي أمحد حنان

االسم ابللغة 
 اإلجنليزية

Family Name     Middle Name First Name 

El-Tantawy Ahmed Hanan 

 القاهرة املكان 30/30/1791 التاريخ ريخ ومكان امليالدات

 31311199110 التليفون متزوجة احلالة االجتماعية
  رابط الصفحة الشخصية tantnona@gmail.com الربيد االلكرتوين

مدى  الفرنسية –االجنليزية  اليت  جتيدها اللغات
 يدج اإلتقان

 
 

 ةـعـلـمـيـال املؤهالتثـانـيـاً : 

 الدرجـةمسمى 
اتريخ احلصول 

 عنوان الرسالة مصدرها عليها

بكالريوس الرتبية 
  جامعة حلوان 5991 الفنية

 جامعة حلوان 1005 ماجستري
اإلمكانات التشكيلية لبدائل خامة اللينو بمجال الطباعة 

 اليدوية البارزة

 انجامعة حلو 1002 الدكتوراه

استثمار جماليات لمختارات من الكائنات البحرية في 

مطبوعات جديدة للقطعة الواحدة ألزياء السيدات بطريقة 

 الطباعة باإلزالة
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 :واإلداريةاخلربات واملناصب العلمية ثـالـثـاً : 
 مستمرة الفرتة الزمنية جهة العمل الوظيفة
   00/51/5991من  ج.حلوان –كلية التربية الفنية  معيد

  19/55/1005من  ج.حلوان –كلية التربية الفنية  مدرس مساعد

لوانج.ح –كلية التربية الفنية  مدرس جامعي   12/00/1002من  

لوانج.ح –كلية التربية الفنية  أستاذ مساعد  مستمرة 00/00/1050من  

 : والترجمة المؤلفاتالبحوث العلمية و -

 

 الجهه عنوان البحث التاريخ

أثيرات ملمسية مستحدثة من خامات راتنجية مختلفة إلثراء ت 0202
 اللوحات المطبوعة 

الملتقي الدولي الثاني 
للفنون التشكيلية كليه 

جامعه -التربيه النوعيه
 اسيوط.

دراسة ميدانية لتوظيف المنتج الفني المطبوع إليجاد مضمون  0200
 إقتصادي 

المؤتمر العلمي العاشر 
تربية الدولي األول كلية ال
 جامعة المنيا

برنامج تدريبي للتنمية الفكرية المهنية لمعلم التربية الفنية في مجال  0200
 طباعة المنسوجات اليدوية بالقوالب البارزة في إطار مفهوم الجودة 

المؤتمر العلمي السنوي 
العربي السابع الدولي 

الرابع كلية التربية النوعية  
 جامعة المنصورة

العالج بالفن التشكيلي ودوره في تأهيل ذوي اإلحتياجات )بوستر(  0202
 الخاصة 

 -المؤتمر الدولي الرابع 
ج.  –كلية التربية الفنية 

 حلوان

تصميمات طباعية مبتكرة ألزياء مسرح العرائس كبنية تربوية  0202
  للطفل

المؤتمر  العلمي الدولي 
كليه التربيه  –الثاني 
 جامعه المنوفيه–النوعيه 

منطلقات فكريه مستحدثه لتطبيق مناعه اللحمه الزائده كأداه تحكم  0207
 في الطباعه المعاصره 

المؤتمر الدولي الثالث 
للفنون التشكيليه وخدمه 

كليه الفنون  –المجتمع 
 الجميله باالقصر

  رسائل 01 :ماجستير ودكتوراه الرسائل العلمية  ددع -



3 

 : هالمعارض الخاصه والعام  االنشطة الفنية
 

 املكان أسم املعرض التاريخ

 ى معاصرة لفنون الطباعة اليدويةرؤ 1000
كلية التربية  –قاعة حورس 

 ج. حلوان –الفنية 

 فنون الطباعة اليدوية بين القديم والحديث  1000
 كلية التربية –قاعة حورس 

ج. حلوان –الفنية   

 مبتكرات فى فنون الطباعة والصباغة  1000
 كلية التربية –قاعة حورس 

ج. حلوان –الفنية   

 فنون الطباعة والصباغة 1000
كلية التربية  –قاعة حورس 

 ج. حلوان –الفنية 

 تطبيقات معاصرة فى فنون الطباعة والصباغة  1001
كلية التربية  –قاعة حورس 

 ج. حلوان –الفنية 

 الفنون التشكيلية  1001
ج. كلية الفنون الجميلة 

 .حلوان

 خاص (معرض ) –ر اللون مع الملمس حوا 1009
كلية التربية  –قاعة حورس 

 ج. حلوان –الفنية 

 خاص(معرض ) –ثمار الحريه  1055
بقاعه الشهيد احمد بسيوني 

 حلوان .بكليه التربيه الفنيه ج

 خاص(معرض  )–زهور الربيع العربي  1051
بقاعه الشهيد احمد بسيوني 

 حلوان .بكليه التربيه الفنيه ج

 صالون النسجيات االول  1050

دار االوبرا المصريه لقطاع 

الفنون التشكيليه بوزاره 

 الثقافه المصريه

  73العام الدوره  1051
بدار االوبرا المصريه قصر 

 الفنون

 مركز الجزيره للفنون كليه التربيه الفنيه  1051

 مصاحب لمهرجان الزمالك االول للفنون  1051
وني قاعة الشهيد أحمد بسي

 ج.حلوان

 الزمالك - ساقيه الصاوي صالون الربيع للفنون التشكيليه  1052

1050 
وحصلت به  -ملتقي المبدعين العرب الدولي السادس 

 علي جائزه الملتقي
 دار االوبرا المصريه

1050 
وحصلت  -صالون ملتقي المبدعين العرب الدولي السابع 

 به علي جائزه الملتقي
 مالكالز – ساقيه الصاوي

 خاص(معرض ) –القصد..التلقائيه  1050
قاعه الشهيد احمد بسيوني 

بكليه التربيه الفنيه جامعه 

 حلوان

 الزمالك – ساقيه الصاوي صالون الربيع للفنون التشكيليه  1050

 مصاحب لمهرجان الزمالك الثاني للفنون  1050

قاعه الشهيد احمد بسيوني 

بكليه التربيه الفنيه جامعه 

 نحلوا

دار األوبرا المصرية مركز  ملتقى المبدعين العرب الثامن  1052
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 الهناجر للفنون.

 تجربة ملمسية )معرض خاص(  1052

قاعه الشهيد احمد بسيوني 

بكليه التربيه الفنيه جامعه 

 حلوان

1052 
تحت  –لطالب الفرقة الثالثة  –ما بين الواقع والخيال 

 إشرافي

قاعه الشهيد احمد بسيوني 

ليه التربيه الفنيه جامعه بك

 حلوان

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

 1051 مهرجان الزمالك األول للفنون  شهادة شكر وتقدير
كلية التربية الفنية 

 ج.حلوان

شهادة  –ميدالية 

 شكر وتقدير
 1050 مبدعين الدولي السادس ملتقى ال

دار األوبرا المصرية 

 –قاعة زياد بكير  –

 المكتبة الموسيقية

شهادة  –ميدالية 

 شكر وتقدير 
 1050 صالون ملتقى المبدعين السابع

 –ساقية الصاوي 

 الزمالك

شهادة  –ميدالية 

 شكر وتقدير

مسابقة ومعرض ملتقى المبدعين 

 العرب الثامن
1052 

لمصرية دار األوبرا ا

مركز الهناجر  –

 للفنون
\  

 


