
 

 :نايل مـــال

 . م 6591عام  مكة المكرمة: مكان و تاريخ الميالد 

  

  : الدراسات و الدورات التخصصية

  .م  6591دراسة حرة بـمركز دبلن للفنون بآيرلندا 

 .م  6551األردن  -عمان -بدارة الفنون ( و الطباعةالحفر )دورة أساسية في فن الجرافيك 

. م  6551دورة مكثفة في فن الجرافيك من كلية الفنون الجميلة بجامعة كومبلوتينسي بـمدريد 

جامعة سانتياغو دي  -معاصر للجرافيك دورة مكثفة في فن الجرافيك من المركز العالمي ال

 .  م 6559كومبوستيلال بأسبانيا 

 

  : المشاركات

شارك في أكثر من خمسين معرضاً جماعياً و مسابقات و مناسبات تشكيلية محلية منذ العام 

 .م  6591

شارك بـمعظم المعارض و المسابقات التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب و الجمعية العربية 

و قاعات ، ودية للثقافة والفنون ، و بعض الجهات و المؤسسات الراعية للفن التشكيلي السع

 .الفنون التشكيلية المحلية 

شارك بعدد كبير من المعارض الدولية التـي نظمتها المملكة العربية السعودية بكل من مصر ، 

سا ، بنجالديش ، اإلمارات ، أسبانيا ، إيطاليا ، رومانيا ، التشيك ، أمريكا ، تونس ، لبنان ، فرن

 . الكويت ، قطر ، عمان والبحرين

 

 : البيناليات و المعارض الدولية

 .م  6559بينالي الشارقة الدولي الثالث 

 .م  6551بينالي آسيا الدولي الثامن ببنجالديش  

 . م 6555ترينالي مصر الدولي الثالث للجرافيك 

 

 : المسئوليات و العضويات

  .التـي تنظمها الخطوط الجوية العربية السعودية " ن السعوديةملو"عضو مؤسس مسابقة 

 .ث دورات متتالية منذ تأسيسها عمل منسقاً عاماً ومقرراً لها لثال 



 .صاحب دور فعال و كبير في تأسيس المسابقة  

و عمل رئيساً للجنة العالقات العامة و اإلعالم ، و أميناً ، عضو مؤسس بيت التشكيليين بجّدة 

 .اً له ، و له دور فعال و كبير في تأسيس البيت عام

عضو مؤسس و صاحب فكرة إنشاء أول جماعة للخط العربـي بالمملكة العربية السعودية 

 " .جماعة الخط العربـي السعودية"

 .م  1222رأس لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية العربية السعودية للثقافة و الفنون بجّدة عام 

 . لتشكيلية األردنيةعضو رابطة الفنون ا

 

 : النشاطات

و مسئول تحريرها " تشاكيل"صاحب فكرة إصدار أول نشرة تشكيلية بالمملكة العربية السعودية 

 .م  1222

 . بـملحق األربعاء بجريدة المدينة سابقاً " تشاكيل"له مقال 

 

 : المعارض

 .متراً  12ا بطول ذ جدارية بقرية المفتاحة التشكيلية بـمركز الملك فهد الثقافي بأبـهنفّ 

 .م بالمركز السعودي للفنون التشكيلية  6551أقام معرضاً شخصياً واحداً عام 

 .م  6551أقام معرضاً ثنائياً مع الفنان عبد هللا إدريس بأتيليه جّدة عام 

و عبد الرحمن ، طه الصبان ، مع الفنانين عبد هللا الشيخ " األربعة"أقام معرضاً رباعياً بعنوان 

 . م 6551بأتيليه جّدة عام السليمان 

 

  : المقتنيات

 .بـمطار الملك خالد الدولي بالرياض ( منسوجات)ثالثة جداريات 

 .بـمطار الملك فهد الدولي بالدمام ( موزاييك و فسيفساء)أربعة جداريات 

 .بجامعة الملك عبد العزيز بجّدة ( منسوجات)أربعة جداريات 

 .ة بـمشروع البيوتات بجدّ ( أصباغ)جداريتان 

 .إمارة عسير 

 .أمانة مدينة جّدة 

 .أرامكو السعودية 



 .الخطوط الجوية العربية السعودية 

 .مؤسسة المنصورية للثقافة و اإلبداع بجّدة .متحف عبد الرؤوف خليل بجّدة 

 .دارة الفنون باألردن 

 .متحف قطر للفنون 

 .متحف الجرافيك العالمي بـمصر 

 .جامعة كومبلوتينسي بـمدريد 

 .أسبانيا  -لمي المعاصر لفن الجرافيك ببيتانثوس المركز العا

 . متحف الفن الحديث بالرياض

 

  : الجوائز

حصل على العديد من جوائز اإلقتناء و الشهادات التقديرية و التشجيعية من الرئاسة العامة 

 .لرعاية الشباب ، والجمعية العربية السعودية للثقافة و الفنون 

رات الذي نظمته جريدة الرياضة برعاية سـمو األمير الراحل جائزة في مسابقة مكافحة المخد

 .م  6552فيصل بن فهد 

 .م  6556جائزتين بـمسابقة جداريات 

 .م  6551درع تكريـمي من بينالي بنجالديش الثامن 

 .م  6555ميدالية تكريـمية من ترينالي القاهرة الدولي الثالث للجرافيك 

 .م  1226الخامسة الجائزة الخامسة بـمسابقة ملون السعودية 

 .م  1226الجائزة الكبرى بـمسابقة المفتاحة التشكيلية الثالثة بأبـها 

 . م 1221بـمسابقة السفير األولى التـي تنظمها وزارة الخارجية السعودية  هجائز


