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 نياجلب  عبدالعزيزبنت  انإمي
 

 المؤهالت العلمية:

 م(.2015) بريطانيا/سسكس جامعة، حديثة ومعاصرة( فنون)تاريخ دكتوراه  •

 م(2007ماجستير اآلداب في التربية الفنية، كلية التربية، جامعة الملك سعود ) •

 م(2003بكالوريوس التربية الفنية، كلية التربية لإلقتصاد المنزلي والتربية الفنية، جامعة البنات بالرياض ) •

 م(2007دبلوم التصوير الفوتوغرافي االحترافي من معهد نيويورك للتعليم عن بعد ) •

 الخبرات العملية:

الحديث في نيويورك " برعاية متحف الفن Modern Art of the Arab Worldفي مشروع " عضو •

(MoMA ) بعنوان " عن الفن العربي الحديث والمعاصر كتابإلعدادArab Art in the Twentieth 

Century: Primary Documents م.2017" سيصدر عام 

 يرة نورة بنت عبدالرحمن/ الرياض.اآلن( أستاذ تاريخ الفن المساعد، كلية التصاميم والفنون، جامعة األم –م 2015) •

 (2حاصلة على جوائز محلية وعالمية )صم، و2003نة تشكيلية منذ فنا •

 للتصوير الفوتوغرافي/ بريطانيا الخامس في بينالي برايتون ومساعد إداري مسئول صالة عرض( متطوعة ك2014) •

 ، صفحة الفنون التشكيليةالجزيرةجريدة  مع متعاونة( 2014أغسطس –م 2013)مايو  •

 للفنانات السعوديات بعنوان )إثبات هويّة( في جامعة برونيل، لندن.م( منسقة معرض 2012)أكتوبر  •

 جريدة الرياض في صفحة فنون بصرية لكتابة قراءات فنية  في محررة( 2014أغسطس  -2011)أبريل  •

 ( محاضر بكلية التصميم والفنون، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن2014أكتوبر  –م 2009) •

 بية الفنية، كلية خدمة المجتمع بحريمالء، جامعة الملك سعودم( محاضر بقسم التر2008) •

 م( معيد بقسم التربية الفنية، كلية التربية لإلقتصاد المنزلي والتربية الفنية، جامعة البنات بالرياض2004) •

 م( نائبة رئيس برنامج روبوتكس الصيفي لرعاية الموهوبين التابع لمؤسسة موهبة2007)أغسطس  •

 مدربة المشاريع الخاصة في البرنامج الصيفي لرعاية الموهوبين في الفنون، التابع لمؤسسة موهبة م(2005)أغسطس  •

المسئولة اإلعالمية ومشرفة النشاط ومنسقة المعرض في البرنامج الصيفي لرعاية الموهوبين في  م(2004)أغسطس  •

 الفنون، التابع لمؤسسة موهبة

 عنوان "كشكول فنان"( تأليف كتاب أشغال فنية لألطفال ب2003) •

 

 :في الفنون أوراق علمية ومشاركات أكاديمية

ردويل وتيل فيلراث ، تحرير. سام بنحو غمار حياة ضروس، في الفن يبدأ من البيت: حلم الفنانين السعوديين"" •

 .147-122. ص صم(، 2018، هد مسك للفنون)دبي: آرت دبي ومع

، مقدّمة في "Documenting Saudi Art: The good, the bad, and the ugly"ورقة علمية بعنوان " •

مؤتمر "كتابات السرديات: توثيق اإلنتاج الفني للفناني الحداثة العربية"، في مركز الشيخ إبراهيم الخليفة، السبت 

 م، مدينة المحّرق/ البحرين.2017أكتوبر  7
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 Silenced by The Discourse: The Question of Feminist Art in Saudiورقة علمية بعنوان " •

Arabia" بريطانيا. جامعة لوفبرو، أبريل، 8-6الفنون،  تاريخفي المؤتمر السنوي لجمعية  مقدّمة 

 Behind the Lattice Window: A Case of Female Patronage in بعنوان "مشتركة ورقة علمية  •

Jeddah, Saudi Arabia "جامعة لوفبرو، أبريل، 8-6الفنون،  تاريخفي المؤتمر السنوي لجمعية  مقدّمة 

 بريطانيا.

في مقدّمة ، Abstraction in Saudi Art: one solution, various situations"ورقة علمية بعنوان " •

جامعة م، 2015، مايو Abstraction Unframedبعنوان   AMCA Conferenceالمؤتمر السنوي الرابع لـ 

 نيويورك في أبوظبي، ومؤسسة بارجيل للفنون بالشارقة.

، مقدمة في الذكرى ’The Slipper Carrier: re-presenting domestic space‘ بعنوان:  ورقة علمية •

 .2014األربعون للمؤتمر السنوي لجمعية تاريخ الفنون في بريطانيا، المقام في الرويال آكاديمي للفنون، لندن، 

المؤتمر ، مقدمة في ’Searching for identity in the memories of others‘ ورقة علمية بعنوان:  •

 .2014السنوي لطالب الدراسات العليا، جامعة سسكس، برايتون، 

 .2011تحكيم المسابقة السنوية الثانية للفنون التشكيلية لشركة الراجحي المصرفية، الرياض،  •

 .2010تحكيم المسابقة السنوية الرابعة للفنون التشكيلية لجمعية ديسكا، الرياض،  •

 

 :الفنية والجوائز المعارضبعض 

 م2018أبريل،  9-4المشاركة في مهرجان "آرت باريس" ضمن ركن "معهد مسك للفنون"، باريس،  •

 15-7المشاركة في معرض "ما الفائدة؟" الجماعي، بتنسيق من منظمة آرت كان، جاليري كامدن، لندن،  •

 م. 2017نوفمبر، 

 م.2017 ،سبتمبر 30 –يونيو  11   سائل جماعية"، جاليري أثر، جدّة،المشاركة في معرض "ر •

 20-17بتمثيل من جاليري "ميد إن..للفنون"، كاستليون/ أسبانيا،  "Marte Art Fair"المشاركة في مهرجان  •

 م.2016نوفمبر 

)الفوز بالمركز  م2016المشاركة في معرض "الهوية"، جاليري "ميد إن..للفنون"، فينيسيا/ إيطاليا، يونيو  •

 .الثالث(

 م.  2016إيطاليا، أبريل  /فيلوربا تريفيزوالمشاركة في مهرجان "ترويقة في بيروت" لفنون الشرق األوسط،  •

 م2016للفنون، جدّة،  21-39اركة في معرض "الهنجر"، ضمن مهرجان المش •

لية لورينزو ، والفوز بميدا2015لمشاركة في بينالي فلورنسا العاشر للفنون التشكيلية، فلورنسا/إيطاليا، أكتوبر ا •

 .في فئة الوسائط المتعددة ميدتشي الدولية وتحقيق المركز الثاني

 م2013للفنون، معرض )ريزوما(،  55فينيسيا ال بيناليالمشاركة في  •

 م2014المشاركة في معرض فن البوب الخليجي لمجلة )خليجيسك(، الكويت،  •

 ي الدولي السادس في جامعة برونيلالسعود( بالمؤتمر العلمي A statement of Identityمعرض ) تنظيم •

 والمشاركة فيه.، م2012بريطانيا، /لندن

 م2010تمثيل المملكة في معرض السفير باريس/فرنسا،  •
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 م2008معرض سباعي بعنوان "جمع المؤنث السالم" في السفارة الفرنسية بالرياض،  •

 م2008معرض الفن السعودي المعاصر الثالث والعشرون،  •

 م2008والفوز بجائزة في المعرض الرابع للفنانات السعوديات، المشاركة  •

 م2007تمثيل المملكة في مهرجان القصباء بالشارقة/ اإلمارات العربية المتحدة،  •

 م2007تمثيل المملكة في معرض السفير بألمانيا،  •

 م2007المشاركة والفوز في معرض "الوطن في عيون الفنانين التشكيليين"،  •

 م2007وز بالمركز الثاني عن فئة الكوالج بسابقة "السفير التشكيلية الثانية"، المشاركة والف •

 م2007المشاركة في المسابقة الوطنية الثانية لرسوم الحاسب اآللي،  •

 م2007معرض "االحتفاء بالفن في الرياض" المقام في منزل السفير البريطاني بالمملكة،  •

 م2006المدرسة األمريكية العالمية بالرياض، المعرض األول للفنانات السعوديات في  •

 م2005معرض "جمعية إنسان الخيرية"،  •

 م2004المشاركة والفوز بالمركز األول عن فئة المجسم في "المعرض الثالث للفنانات السعوديات"،  •

 م2003معرض الوعالن الرابع بالرياض،  •

 م2002المشاركة والفوز في معرض الوعالن الثالث،  •

 م2002هوايات فتاة الجزيرة بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع، معرض  •
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