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يف معرضه "مدارات" يؤكد الفنان محمد نبيل عبدالسالم شغفه مبُعادلة التفاعل الفني اليومي بني الواقع املُعاش وما يرتكه من صور 

وذكريات وأماكن وأزمنة وأشخاص وبني موهبة الفنان وإحساسه وعامله الخاص بآلياته وتقنياته وأفكاره .. ومع كل إطاللة للفنان يظهر 

حرصه الشديد عىل إبراز شخصيته ورؤاه بأساليب معالجة وطرق تعبري مختلفة يف كل مرة، ليضع املُشاهدين أمام مادة برصية قادرة 

عىل استدعاء ملكة العقل يف اإلدراك والتخيل الستشفاف مقاصد وجامليات العمل الجرافييك .. مجموعة جديدة تعكس خربات الفنان 

التكوينية يف مجاالت الفن والتصميم جديرة باملشاهدة.

 ا.د. خـــــــالـــــد ســـــرور 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية



محمد نبيل عبد السالم 

املؤهالت العلمية:

• دكتوراه الفلسفة يف الفنون الجميلة تخصص الجرافيك 2008.

• ماجستري يف الفنون الجميلة تخصص الجرافيك 2005.

• بكالوريوس كلية الفنون الجميلة، )قسم الجرافيك( جامعة املنيا 1999.

الجوائز:

• جائزة رافع النارصي لفن الحفر والطباعة، عامن، األردن 2017.

• جائزة صالون الجنوب الثالث )مناصفه( 2015.

• جائزة بينايل بورسعيد القومي 2009.

• الجائزة الكربى ىف صالون الشباب الثامن عرش 2007.

• شهادة تقدير صالون أتيليه اإلسكندرية الدوىل للشباب  بأتيليه إسكندرية 2007.

• الجائزة الثالثة يف مسابقة صالون املعرض األول مبركز الجزيرة للفنون 2006.



• الجائزة الثانية جرافيك يف بينايل بور سعيد القومي السابع 2005.

• جائزة الصالون يف الجرافيك يف صالون الشباب السادس عرش 2004.

• الجائزة الرشفية ) الربونزية ( يف تريناىل مرص الدويل الرابع لفن الجرافيك 2003.

•الجائزة الرشفية يف الجرافيك صالون الشباب الخامس عرش 2003.

املعارض الدولية :

• املعرض األول للفن واإلبداع، جامعة عامن األهلية، األردن 2017.

• املعرض الدويل لفن الربيد Mail Art، فرنسا، بلغاريا، مرص 2014.

• بينايل سارسل الدويل لفن الجرافيك، فرنسا 2005 ، 2011.

• بينايل مكتبة اإلسكندرية الدويل األول للحفر الصغري 2009، والثاين 2011. 

• تريناىل شاميلري الدوىل للقطع الصغرية، فرنسا 2006، 2010. 

• البينايل الدويل العارش للرسم و الجرافيك ))The Masters of Graphic Ar املجر 2009.

• املعرض الدويل السادس للحفر القطع الصغرية - كرميونا –  إيطاليا - 2009.

والخامس2006،         ،2003 مقدونيا   - الرابع  الجرافيك  لفن  الدويل   Bitola بيتوال  تريناىل   •

والسادس2009.



• الرتينايل الدويل األول لفن الجرافيك، اليونان 2008.

• املعرض الدويل األول للقطع الصغرية للجرافيك ))Art and the Mountain– إيطاليا 2008.

• بينايل فرينا الدويل لفن الجرافيك ، الربتغال، 2005، 2007.

• البينايل الدويل السابع للحفر مبدينة أكوى تريمي، أوفادا، إيطاليا 2005، والثامن 2007.

• تريناىل أوريانسا الدوىل لفن الجرافيك، أسبانيا 2007.

• تريناىل مرص الدويل الرابع لفن الجرافيك 2003، والخامس 2006.

• املعرض الدويل للجرافيك يف تايوان 2005.

• بينايل الشباب لدول حوض البحر األبيض املتوسط، نابويل، سبتمرب2005.

املعارض الخاصة :

• معرض خاص مبتحف عامن ضمن فعاليات جائزة رافع النارصي االْردن 2017.

• معرض خاص )بنائيات( بكلية الفنون الجميلة جامعة املنصورة 2016.

• معرض خاص )رؤى مغايرة( بأتيليه اإلسكندرية نوفمرب 2015، و بكلية الفنون الجميلة باملنصورة 2017.

• معرض خاص )تآمالت( مبؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية واالجتامعية، اإلسكندرية 2009.

• معرض خاص )تراكيب( بأتيليه اإلسكندرية 2008.

• معرض خاص باملركز الثقايف الفرنيس باإلسكندرية 2006.



• معرض خاص باملركز الثقايف الفرنيس بالقاهرة 2006.
• معرض ) 3 محاور ( وزارة الشباب 2001.

املعارض الجامعية :
 

• معرض )رؤى ٢( العضاء هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة جامعة املنصورة 2018.

• املعرض املرصي الربتغايل للرسم والحفر و الطباعة مركز محمود مختار 2018.

• صالون األقرص الدويل للفنون البرصية 2018.

• صالون القاهرة الدورة58 قرص الفنون 2018.

• معرض الجرافيك القومى، قرص الفنون، القاهرة ،2005، 2016.

• املعرض العام للفنون التشكيلية 2001، 2003، 2005، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2014، 

 .2017 ،2016 ،2015

• معرض )أجندة( مكتبة اإلسكندرية 2010، 2011، 2012 ،2015، 2016،2017، 2018.

• صالون القطع الصغرية 2003، 2004، 2010

• صالون الرسم مبركز الجزيرة للفنون ) أبيض و أسود ( 2004، 2010.

• معرض جامعي للقطع الصغرية بقاعة )Easel and Camera( باملعادي 2009.

• صالون الشباب 1997، 1998، 2000، 2003، 2004، 2005، 2007.

• صالون شباب إسكندرية – بأتيليه اإلسكندرية 1998، 2001، 2003، 2004، 2006،2007.

• معرض ) مختارات من فن الجرافيك املرصي ىف القرن 20 ( مكتبة اإلسكندرية 2004.
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تصميم املطبوعات
شيمـــاء جنيـــب

مراجعة اللغه العربية
مهــا حافــظ

جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيليه ٢019


