
 

  :سعلي الطخي

 .، المملكة العربية السعودية6591 عام  الدوادمي ولد في
 .6595دبلوم معهد التربيــــــــــة الفنيـــــــة  :المؤهل العلمي 
   .مدرس تربية فنــــية بـمدرسة صالح الدين األيوبي: العمل 

  . 6591 .اء المؤسسين لمرسم نــــادي الـــدرع بالــــدوادميمن األعض
 . 6559من األعضاء المؤسســـين لمجموعة فناني الدوادمي التشكيليين 

 . 6559عضو ببيت الفنانـــــــــــين التشكيلـــــــــــــين جـــــــــــدة 
 . م3112ـون عضو بالجمعية العربيـــــة السعوديــــة للثقافـــــة والفنــــــ

 . 3113عضو بالجمعيـــــة العمانيـــــة للفنون التشكيلــــــــــية 
  .6559األردن  –عضو في ملــــتقى النحـــاتين الـــــــعـــرب 

  .6555عضو فـــي محــــــــــــــترف رشانا لبــــــــنان 
 .  3116عمان  –مسقط  –عضو فـي ملتقــــى النحاتين العرب 

 . 3113دبي األمارات  –تقــــى النحاتيـن العرب عضو فـي مل
 . 3112عضو بملتقى أعمار الدولي للفنون ــ دبي اإلمارات 
  .3112عضو بجماعــــــة ألوان للفنون التشكيلية الرياض 

عضو مؤسس بمهرجان  3112القاهرة ( تونجماعة الآل) جان اإلبداع العربي عضو بمهر
 .3112لقاهرة ا(بال حدود ) التشكيليين العرب 

 
 :المشاركات الداخلية

 
شارك في معظم المعارض التي ينظمها المكتب الفرعي لرعاية الشباب في كـل من مكتب  

 . الوسطى –الدوادمي  –الوشم 
شارك في غالبية المعارض التي تنظمها رعاية الشباب والجمعية السعودية لــلـثــقــافــة داخــل 

 .الــمــمـلـكـة وخـارجـهـا
 

 :لمعارض الشخصيةا
 
 .الدوادمي 6599المعرض األول لتصوير الفوتوغرافي  
 . الــريـــاض 6599المعرض األول لــلــــنــحــت  

 . جـــــــــدة 6595 المعرض الــثــانـي لـلـنـحـت
 . جـــــــــدة 6559المعرض الـثـالـث لـلـنـحـت 
 . الــريـــــاض 3116المعرض الـرابـع لـلـنـحـت 

 . الرياض 6595الثنائي األول مع الفنان إبراهيم النغيثر السفارة الفرنسية  المعرض
 . الدمام 6555المعرض الثنائي الثاني مع الفنان إبراهيم النغيثر جمعيه الثقافة والفنون 

  .جدة  3111المعرض الثنائي الثالث مع الفنان إبراهيم النغيثر المركز السعودي 
 . 3112ان إبراهيم النغيثر صالله عمان المعرض الثنائي الرابع مع الفن

  . الرياض 3116المعرض الثنائي مع الفنانة الفرنسية مونيك لكوار السفارة الفرنسية 
  .الـريـاض 3113المعرض الثنائي مع النحات اإليطالي بــبينو كــونتو 



 
 

 :المعارض الدولية
 
 . هـ عمان اإلمارات6211معرض الفن السعودي المعاصر  

 . هـ اليابــــــــــــــــــان6211تعاون الخليجي معرض مجلس ال
 . هـ لندن6211معرض المملكــــــــــــــــــة بين األمس واليوم 

بينالي أنقرة األوروبي اآلسيوي األول . تركــــــــــــــــــــا معرض الفن السعودي المعاصر
 .هـ عمـــــــــــان6211

 .ــــــــــــــــــــــــانبينالي مسقط الثاني عمـــــــــــــــ
 . األمارات 6555، الرابع6559، الثالث6559ني، الثا6552بينالي الشارقة األول  
  .شـــــــــــيبينالي دكا السادس الثامنـ بنجالد 

  .6556بينالي القاهرة الخامس مصــــــر، 
 . روما، ايطاليا معرض مجلس التعاون الخليجي األول

  .ن اإلسكندرية ـمصــــرمعرض أعضاء بيت التشكيليي
 . ألمانيـــا معرض الفــــــــــن السعودي المعاصر بون

   .فرنسا معرض مجلس التعاون الخليجي الثانــــــــــي
 .ايطالـــــــــيا معرض الفن السعودي المعاصــــــــــر

  .مختارات الفن السعودي القاهرة، أسبانيا، الصين لندن 
 . األردن 6555ملتقى النحاتين العرب عمان 

 . 6555محترف رشانا للنحت لبنـــــــــــان  
 . 6555التجمع العربـــــــــــــــي بمســــــقط 

 . 6555فبراير الكويـــــــــــــت  39معرض 
 . 6555معرض الفن السعودي لبنــــــــــــان  

 . عمــان 3116ملتقى النحاتين العرب مسقط 
الثنائي المشترك مع الفنان إبراهيم النغيثر  .م3113 ملتقى النحاتين العرب دبي األمارات

 . 3112بخريف صالله 
 .3112ملتقى أعمار الدولي للفنــون دبي اإلمارات 

 . 3112مهرجان اإلبداع العربي اإلسكندرية  
 . 3112مهرجان التشكيلين العرب بال حدود القاهرة 

 .3119أيام ثقافية سعودية مملكة البحرين 
  1القاهرة  –أسابيع ثقافية . ناقويا اليابان 3119ن اكسبوا يوم سعودي باليابا 

 . 3119إسبوع ثقافي روسيا موسكو . 3111اإلسكندرية 
 . سوريا 3119المعرض العربي لتطويع المعادن مجمع الرصافة الرقة 

 .3119ملتقى السويداء الدولي للنحت االول  
 

  :الجوائز
 

 والـعـاشـر والثاني عشر ـيـات الـتـاسـعجائزة الفن التطبيقي والمجسمات في معرض المقتن
 . بالرياض

 أبها و السادس جائزة الفن التطبيقي والمجسمات في معرض المراسم األول ـ بالرياض والثالث
 . بـالريـاض

 . جائزة الفن التطبيقي في معرض الفن السعودي الثامن و التاسع



 .ـشـر الدمامجائزة الفن التطبيقي في معرض مناطق الممـلـكـة الـحـادي ع
 . الدمام 2005 جائزة النحت األولى بمسابقة أصدقاء الريشة الخامس

 . تركيا 6591جائزة المحكمين الدوليين في بينالي أنقرة األول 
 . عمان6556جائزة النحت جائزة النحت الثالثة في بينالي مسقط الثاني 

 . الرياض 6555الميدالية التقديرية في المعرض الدوري لدول مجلس التعاون 
 . الجائزة التقديرية في بينالي الـشـارقـة األول األمـارات

 . الكويت 6551فبراير  39جائزة الدانة في معرض 
الميدالية التقديريــة في . 6555جائزة المحترف الدولـــــــــــــي رشانا لبنـــــــــــــــــان 

 . قطر 3111المعرض الدوري الخامس لدول مجلس التعاون 
 . مسقط 3113الية التقديرية في المعرض الدوري السادس لدول مجلس التعاون الميد

  . 3112الجائزة التكريميـــــــــة بمهرجان اإلبداع العربــــي اإلسكندرية 
 

 :الـــمـــــقــــتـــــنـــيـــات
 
 .و اإلبداع للثقافه له العديــد من المقتنيـــات في رعــايـة الشبــاب، مجموعة المنصورية 

 . ربية السعوديـة للثقافة والفنونالجمعيـة الع
 . قطعـــــة نحتية  62متحـــــــف عبدالرؤوف خلــــيل بجـــــدة يضم 

 . 3112له مقتنيات بالجمعية العمانية مسقـــــط و صاللــــــــــه 
 . 6559مجسم ميداني في حديقة المنتزه أمام المتحف الوطني عمان األردن 

 . 6555ـا مـحـافـظـة البترون لـبـنــــــــــــان مـجـسـم مـيـدانـي فـي را شـان
 . 3116مجســم ميداني في حديقة القرم مسقط عمان  

  .3113مجســـــــم ميداني في مدينـــــــة األعالم دبي 
 . 3112مجســـــــــم ميداني ببرج دبـــــــــــــــــــــي 

عديد من الدورات التدريبية اشرف على ال. 3119مجسم ميداني بمحافظة السويداء سورياء 
 .3119الدوادمي  3119والرياض  3111بمجال النحت على األحجار والرخام في جده 

 


