
 

 :اشــورعزيز ععبد ال

 . فاز بجائزة منتدى الفن االبداعي وجائزة الصباح لالبداع ، الكويت

 . في قاعة الخزامى ، الرياض( ممرات)معرض شخصي  8002

 .معرض شخصي ، اوراق وقطرات ، مقهى شاي اند با ، جدة  8002

 . المشرف على برنامج منتدى الفنون البصرية بالنادي األدبي بجدة 8002

  . ثقافة واألعالم السعودية للفنون التشكيلية الدوليةمستشار وزارة ال8002

. اعد واشرف على ورشة عمل جماعية بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية، مسقط  8002

عضو ملتقى جماعة حوار ، النادي .الجائزة الثالثة ، سمبوزيوم أعمار الدولي للفنون، دبي 

 .األدبي بجدة 

عضو . جدة يعنى بقضايا الفنون التشكيلية واإلبداعأسس أول منتدى ثقافي حي بمدينة  8002

 .جماعة نادي القصة، الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة 

 .جدة... ( ما) معرض شخصي ، جسد أل  8008

  .معرض شخصي قصر الفنون، القاهرة  8002 

. ، الدورة الخامسةعضو اللجنة العليا مسابقة ملون السعودية ــ الخطوط الجوية السعودية 8000

   شارك بورقة في الندوة العالمية الثالثة الموازية لبينالي الشارقة الرابع في الفنون 2111

 .جائزة بينالي بنجالديش األسيوي التاسع ، دكا.الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 

. لقاهرةبينالي القاهرة الدولي السابع ، ا. ،جدة" قبل ألما بعد " معرض شخصي ،  2112 

 .عضو اللجنة العليا مسابقة ملون السعودية ،الخطوط الجوية السعودية ، الدورة الرابعة

شارك في مهرجان المحرس الدولي . معرض شخصي ببينالي الشارقة الدولي الثالث 2112 

 .للفنون العاشر ، تونس

تولى وشارك في إدارة العديد من . المحلية شارك في العديد من المعارض والمسابقات 2122

يكتب في صفحات . والقاهرة والشارقة ومسقط الحوارات الثقافية في جدة والرياض والدمام

يعتكف منذ بدايات التسعينات على قراءة . الثقافة والفنون ، وله مقاالت في صحف عربية متعددة

 .الروايات العربية والعالمية

عفة الذهبية جائزة الس. ، المكسيك 82ـمثل المملكة في مهرجان سيرفانتينو الدولي ال 2112 

 .لدول مجلس التعاون الخليجي الرابع ، الكويت



رئيسا للجنة الفنون التشكيلية ، جمعية . مثل المملكة في بينالي القاهرة الدولي الخامس 2112 

 .الثقافة والفنون بجدة

بينالي الشارقة . كأس مسابقة األمير فيصل بن فهد الثقافية لبيوت الشباب بالمملكة 2112 

 .اني ، األماراتالدولي الث

  .رئيسا اللجنة الثقافية بالجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب بجدة 2118 

 .ائزة األولى لمسابقة الدانة للتراث ، جدةالج 

 .معرض شخصي ، صالة المركز السعودي ، جدة. الجائزة الثانية لمعرض سمارك ، جدة 

 فبراير الثامن ، 82معرض . لجنوبيةشارك مع وفد المملكة الشبابي لزيارة سيئول ، كوريا ا

 .بينالي مسقط الثاني للشباب ، سلطنة عمان. الكويت

عارض المملكة بين األمس  2112-2110م. الجائزة األولى بالمعرض العام لمناطق المملكة 

   واليوم ، واشنطن ، أتلننا ، داالس

 .نيويورك ، لوس انجلوس

  .اسم المملكة ، أبهاالجائزة الثانية بالمعرض الرابع لمر 2121 

  .الجائزة الثالثة بالمعرض العام الثاني عشر لمقتنيات المملكة ، الرياض

معرض السفراء العرب . الجائزة الثانية للعضو المثالي للجمعية السعودية لبيوت الشباب ، حائل 

معرض . المعرض الدولي األول لدول مجلس التعاون الخليجي ، الرياض. ، ألمانيا ، بون

 .كيليين الحر وفيين بالمملكة، الدمامالتش

  .معرض الفن السعودي المعاصر ، الكويت 2122 

جائزة المسابقة الثقافية . الجائزة الثالثة بالمعرض الحادي عشر لمقتنيات المملكة ، الرياض

 .معرض ثنائي ، صالة روشان ،جدة . م2122للدول العربية ، القاهرة 

معرض الفن السعودي . اشر لمقتنيات المملكة ، الرياضالجائزة الثالثة بالمعرض الع 2122 

 .المعاصر ، تركيا ، اسطنبول ، أنقرة

مثل المملكة في الملتقى . جمعية الثقافة والفنون، جدة الجائزة الثانية في المسابقة الثانية، 2122 

 .الدولي ، السنة الدولية للشباب ، تونس

  

 

 


