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  بكالوریوس آداب – قسم إعالم – تخصص عالقات عامة وإعالن – جامعة الملك    :م1980
  عبدالعزیز بجدة 

للفن (متفرغ  السعودیة العربیة الجویة الخطوط - متقاعد موظف   :
التشكیلي)

الدراسات والدورات التخصصیة :

: دراسة حرة بمركز دبلن للفنون بإیرلندا .م1983
: دورة أساسیة في فن الجرافیك ( الحفر والطباعة ) بدارةالفنون بعمان باألردن .م1996
: دورة مكثفة في فن الجرافیك من كلیة الفنون الجمیلة بجامعة كومبلوتینسي بمدرید .م1997
–جامعة للجرافیك المعاصر العالمي المركز من الجرافیك فن في مكثفة دورة : م1998

سانتیاجو
                          دي كومبوستیلال بأسبانیا .

الشباب لرعایة العامة بالرئاسة القادة إعداد بمعھد الجرافیك فن في مكثفة دورة : م2002
بالریاض.

المشاركات :

منذ محلیة تشكیلیة ومناسبات ومسابقات جماعیاً معرضاً وخمسین مائة من أكثر في شارك           -
م 1982العام 

الثقافة ووزراة الشباب لرعایة العامة للرئاسة التابعة والمسابقات المعارض بمعظم شارك           -
والمؤسسات الجھات وبعض ، والفنون  للثقافة السعودیة العربیة والجمعیة واإلعالم 

الراعیة للفن التشكیلي ، وقاعات الفنون التشكیلیة المحلیة والعربیة .
( من بكل السعودیة العربیة المملكة نظمتھا التي الدولیة المعارض من كبیر بعدد شارك           -

، فرنسا ، لبنان ، تونس ،النمسا، أمریكا ، التشیك  ، رومانیا ، إیطالیا  مصر،أسبانیا 
بنجالدیش ، األمارات ، الكویت ، قطر ، عمان ، البحرین ) .

شارك بعدد من البینالیات والمعارض وورش العمل الدولیة.           -

:التمثیل

مثل المملكة العربیة السعودیة رسمیا في المحافل الدولیة التشكیلیة :           -
: بینالي الشارقة الدولي الثالث م1995
:  بینالي آسیا الدولي الثامن ببنجالدیش م1997
:  ترینالي مصر الدولي الثالث للجرافیك م1999
: بینالي القاھرة الدولي التاسعم2003



 :المسئولیات والعضویات

العربیة الجویة الخطوط نظمتھا التي السعودیة" ملون " مسابقة وانظمة أسس وضع           -
للتسویق العام المدیر لمساعد تعود التي فكرتھا حول ان بعد م، 1992العام في السعودیة 
الطیران شركات تنظمھا تشكیلیة مسابقة اكبر إلى ورقیة قصاصة من السعودیة بالخطوط 

على مستوى العالم . وعمل منسقاً عاما ومقرراً لھا لعدة دورات. 
وأمیناً ، واإلعالم العامة العالقات للجنة رئیساً وعمل ، بجدة التشكیلیین بیت مؤسس عضو           -

عاماً لھ . ولھ دور فعال وكبیر في تأسیس ھذا الكیان.
السعودیة العربیة بالمملكة العربي للخط جماعة أول إنشاء فكرة وصاحب مؤسس عضو           -

(جماعة الخط العربي السعودیة ).
م2000رأس لجنة الفنون التشكیلیة بالجمعیة العربیة السعودیة للثقافة والفنون بجدة عام           -
روشان خالل من نظمھ والذي المحلیة الصغیرة الفنیة لألعمال معرض اول فكرة صاحب -

م.2003جالیري 
روشان خالل من نظمھ الذي الصغیرة، الفنیة لألعمال األول العربي المھرجان فكرة صاحب     - 

م.2008جالیري عام 
عضو مؤسس الجمعیة السعودیة للفنون التشكیلیة.-
عضو رابطة الفنون التشكیلیة األردنیة.-
عضو جمعیة أصالة بالقاھرة.-
مشارك بالعدید من الجمعیات والھیئات التشكیلیة العربیة والعالمیة عبر " الفیس بوك "-

  :النشاطات

خالل من السعودیة الجویةالعربیة الخطوط بأروقة التشكیلي الفن أدخل : م 1987
تكوین أول جماعة   تشكیلیة من منسوبي الخطوط السعودیة .

السعودیة الخطوط منسوبي لجماعة تشكیلي معرض أول وأقام نظم  : م1988
بمدینة الطائف .

لوحات یتضمن السعودیة للخطوط تقویم أول فكرة إصدار وراء كان  : م1988
فنیة سعودیة .

الخطوط منسوبي أبناء من للمواھب التشكیلیة للفنون مرسم أول أنشأ : م 1990
تقاویم ھیئة في نتاجھم طباعة وتم ، بجدة المؤسسة بنادي السعودیة 

وبطاقات تھاني .
بمعرض السعودیة الخطوط بجناح المواھب مرسم لنتاج معرضاً نظم  : م1991

عالم الطفل الدولي      بمركز جدة للمعارض الدولیة.
ومعالم متاحف لزیارة تعریفیة جماعیة رحلة أول تنظیم فكرة صاحب : م 1995

باریس نظمتھا الخطوط السعودیة لعدد من الفنانین السعودیین.  
بقریة التشكیلیة المواھب لتنمیة السعودیة الخطوط برنامج على :أشرف م1998

المفتاحة التشكیلیة بأبھا. 
: صاحب فكرة تنظیم المعرض الخیري لصالح مسلمي البوسنة والھرسك ببیت التشكیلیین.م 1996
الراحل الباكستاني الفنان لصالح الخیري المعرض تنظیم فكرة صاحب : م1998

أرشد كمال بروشان جالیري.
: صاحب فكرة تنظیم المعرض الخیري لصالح مسلمي كوسوفو ببیت التشكیلیین.م 1999
: صاحب فكرة تنظیم المعرض الخیري لصالح مسلمي الشیشان بروشان جالیري.م2000
: صاحب فكرة تنظیم المعرض الخیري لصالح اإلنتفاضة الفلسطینیة ببیت التشكیلیین. م2000
: صاحب فكرة تنظیم معرض جمالیات الخط العربي بجمعیة الثقافة والفنون بجدة.م2000



 بجمعیة الثقافة والفنون بجدة.3×3: صاحب فكرة تنظیم معرض م2000
: صاحب فكرة تأسیس أول جماعة للخط العربي بالسعودیة(جماعة الخط العربي السعودیة )م2000
( بالمملكةالعربیةالسعودیة تشكیلیة نشرة أول إصدار فكرة صاحب : م2000

م.2002تشاكیل ) 
بالریاض القادة إعداد بمعھد الجرافیك دورة منتسبي تدریب في ساھم : م2002

بإشراف الفنان راشد دیاب .
: صاحب فكرة وتنظیم أول مھرجان لألعمال الفنیة الصغیرة بالمملكة .2003
: صاحب فكرة وتنظیم المھرجان العربي األول لألعمال الفنیة الصغیرة.م2008
بمركز للدیكور دیكوفیر" " بمعرض " آرت نایل " بإسم جناحاً نظم : م2009

الحارثي بجدة.
" فیرندیكس " بمعرض " آرت نایل " بإسم كبیراً جناحاً قدم : م2010

للمفروشات والدیكور بمركز الحارثي بجدة.
" الكوالج فن " و " الجداریات فن " في للشباب مسابقتین اكبر نظم : م2010

مول سي رد بمركز والمشاریع للفعالیات العربیة الشركة مع بالتعاون 
بجدة. 

: وھم جالیري روشان خالل من عرب لفنانین الشخصیة المعارض من العدید ونظم نسق -
( عبدالرحیم جمال ) سوریا ( الصمودي عبداللطیف المدرس، فاتح  دیاب(اسبانیا) راشد 

( خلیل عمر محمد ) النمسا ( " مالفا " حمدي عمر العراق) الناصري( رافع ) البحرین 
أمریكا )  وجیھ نحلة ( لبنان)

في وبمشاركتھا لھا شخصیة معارض بتنظیم والواعدة الشابة األسماء من العدید دعم           -
المعارض والبینالیات الدولیة  .

بالصحف  والمقاالت واللقاءات اإلخباریة التغطیات من ومكثفة متنوعة صحفیة نشاطات لھ           -
، إقرأ مجلة ، البالد ، الندوة المدینة، ، عكاظ ، الجزیرة ، الریاض ( السعودیة والمجالت 

مجلة عالم السعودیة )
لھ مقال سابق بعنوان( تشاكیل ) بملحق األربعاء بجریدة المدینة .          -
وأھمھا الكتب، وأغلفة التشكیلیة، والكتیبات والنشرات المطبوعات من العدید وأخرج صمم           -

خادم عھد في الشریفین للحرمین الكبرى التوسعة قصة كتاب وتنفیذ وإخراج تصمیم 
 صفحة من الحجم الكبیر ) الذي طبعتھ مجموعة بن الدن.  570  (    الحرمین الشریفین 

المقتنیات :

 ) جداریات ( منسوجات ) بمطار الملك خالد الدولي بالریاض.3(           -
 ) جداریات ( موزاییك وفسیفساء ) بمطار الملك فھد الدولي بالدمام.4(           -
 ) جداریات ( منسوجات ) بجامعة الملك عبدالعزیز بجدة.4(           -
 ) جداریة ( أصباغ ) بمشروع البیوتات بجدة. 2(           -
مقتنیات بأمانة مدینة جدة.          -
مقتنیات بأرامكو السعودیة .          -
مقتنیات بالخطوط الجویةالعربیة السعودیة.          -
مقتنیات بمتحف عبدالرؤوف خلیل ( یرحمھ هللا ).          -
مقتنیات بمؤسسة المنصوریة للثقافة واإلبداع.          -
مقتنیات بدارة الفنون باألردن.          -
مقتنیات بمتحف الجرافیك العالمي بمصر.          -
مقتنیات بجامعة كومبلوتینسي ( مدرید / أسبانیا ) .          -
مقتنیات بالمركز العالمي المعاصر لفن الجرافیك ( بیتانثوس / أسبانیا )          -
متحف الفن السعودي الحدیث بالریاض.          -
من اعمال (مجموعة بالعال العھد ولي سلمان بن محمد األمیر الملكي السمو صاحب قصر      - 

" تقاسیم شرقیة "

الجوائز  :



من والتشجیعیة التقدیریة والشھادات اإلقتناء جوائز من عدد على حصل 
للثقافة السعودیة العربیة والجمعیة ، الشباب لرعایة العامة الرئاسة 

والفنون .
جریدة نظمتھ الذي المخدرات مكافحة معرض جائزة على حصل : م1990

"الریاضیة" برعایة الراحل فیصل بن فھد .
: حصل على جائزتین بمسابقة جداریات مشروع البیوتات بجدة .م1991
: حصل على درع تكریمي من بینالي آسیا الدولي الثامن.م1997
: حصل على میدالیة تكریمیة من ترینالي القاھرة الدولي الثالث للجرافیك .م1999
: حصل على الجائزة الخامسة بمسابقة ملون السعودیة .م2001
: حصل على الجائزة الكبرى بمسابقة المفتاحة التشكیلیة بأبھا .م2001
تنظمھا التي األولى "السفیر" بمسابقة الثانیة الجائزة على حصل : م2001

وزارة الخارجیة السعودیة .
: حصل على جائزة المتحف السعودي للفن المعاصر ( المستوى األول )م2002
: حصل على جائزة العمل اإلبداعي المتمیز ( حتحور ) ببینالي القاھرة الدولي التاسعم2003
المسكن لمسابقة مجسم تصمیم ألفضل الجائزةالثانیة على حصل : م2003

السعودي الحدیث الذي  نظمتھ الھیئة العلیا لتطویر مدینة الریاض .
للفنون الدولي طھران بینالي من الشرفیة الجائزة على حضل : م2005

اإلسالمیة.

العنوان
- جدةالمملكة العربیة السعودیة 

8555 الرمز اإلضافي 23526 الرمز البریدي2936رقم المنزل 
 +966 2 6547720  تلفاكس المرسم: 

+966555599423جوال 
www.naielart.com

naielmulla@hotmail.com
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