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مقدمة
�موافقة ك��مة من صاحب السمو المل�� الرئ�س العام لرعا�ة الش�اب، وافق ع� إ�شاء ملت�� ع�دهللا 

� ٣�١�١٤٢٣ه .
� وذلك ��

� الثقا�� بن محمد أ�ا�ط��

� الذي أرجو هللا ال���م أن ينفع �ه.
وع الثقا�� � إنجاز هذا الم��

نا �� ومن ذلك الوقت �ا��

ومن �عض إنجازاته :
ة مع فض�لة الشيخ ع�دالرحمن بن حماد آل عمر  (رحمه هللا)، �أول برامج وفعال�ات ملت�� ع�دهللا  ١. محا��

، وذلك بتار�ــــخ ٤�٢�١٤٢٣ه . �
� الثقا�� أ�ا�ط��

� الذين قدموا خدمات للوطن. ٢. تك��م رجال األعمال من أ�ة آل أ�ا�ط��

٣. تك��م األد�ب الشاعر األستاذ أحمد بن ع�دهللا الدامغ (رحمه هللا)، و�عت�� من رّواد الشعر واألدب، وقام بتأل�ف 
� ٢٠�١١�١٤٢٣ه.

، وذلك ��
�
� كتا�ا ثالث��

٤. ندوة عن مرض انفلونزا الطيور عن ط��ق وزارة الزراعة والم�اە .

� للممل�ة الع���ة  � �مناس�ة اليوم الوط�� ٥. أمس�ة شع��ة للشاع��ن أحمد النا� الشايع والحم�دي بن حمد الحر��
السعود�ة، أق�م الحفل مساء األر�عاء ٥�٨�١٤٢٤ه .

٦. ندوة لفض�لة الشيخ صالح بن سعد اللح�دان.

٧. تك��م الشيخ منا�� بن ذ�ب بن شفلوت .

. � ٨. ندوة تك��م الطل�ة المتفوق��

٩. استضافة معا�� وز�ر العدل ورئ�س المجلس األع� للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن ع�دال���م الع��.

 ع� إ�شاء مؤسسة جائزة 
�
� �مناس�ة مرور ٢٥ عاما تك��م الشاعر واألد�ب األستاذ ع�دالع��ز سعود ال�ا�ط��  .١٠

� لإل�داع الشعري، و�رعا�ة ك��مة من صاحب السمو المل�� األم�� أحمد بن ع�دالع��ز،  ع�دالع��ز سعود ال�ا�ط��
مدن  مختلف  ومن  سدير  وأع�ان  والوجهاء  والوزراء  األمراء  المل��  السمو  أصحاب  من  العد�د  االحتفال  وح�� 

الممل�ة الع���ة السعود�ة �ما ي��د عن ثمانمائة مشارك وقدم خالل الحفل الشهادات ودروع التك��م.
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.( ١١. ز�ارة صاحب السمو المل�� األم�� تر�� بن طالل بن ع�دالع��ز  (أم�� منطقة عس��

١٢. ز�ارة صاحب السمو المل�� األم�� الدكتور ف�صل بن مشعل بن سعود بن ع�دالع��ز (أم�� منطقة القص�م).

١٣. ز�ارة صاحب السمو األم�� ع�دالرحمن بن ع�دهللا بن ف�صل آل سعود (محافظ المجمعة).

. �
� الثقا�� ة نورە ب�ت ع�دالرحمن لملت�� ع�دهللا أ�ا�ط�� ١٤. ز�ارة وفد رفيع المستوى من جامعة األم��

، وز�ر التعل�م السابق. � الديوان المل��
١٥. ز�ارة معا�� الدكتور عّزام بن محمد الدخّ�ل، المس�شار ��

١٦. ز�ارة صاحب السمو األم�� سعود بن ع�دهللا بن ث��ان آل سعود، رئ�س الهيئة المل��ة للجب�ل و��بع.

�
� الثقا�� ١٧. ز�ارة وفد عا�� المستوى من دارة الملك ع�دالع��ز لملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

� والهيئة العامة 
� الملت�� الثقا�� ١٨. ز�ارة وك�ل الهيئة العامة لل��اضة األستاذ ع�داإلله الدالك، ومناقشة التعاون ماب��

لل��اضة.

بن محمد  وملت�� ع�دهللا  التعل�م  إدارة   � ماب�� التعاون  ومناقشة   ، �
الثقا�� للملت��  المجمعة  تعل�م  إدارة  ز�ارة   .١٩

. �
� الثقا�� أ�ا�ط��

�ن ع� مستوى التعل�م بثان��ات إقل�م سدير ، برعا�ة جائزة  � ة والطالب المم�� � حفل تك��م المدارس المتم��  .٢٠
. �

� الثقا�� ملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

ة نورە ب�ت محمد آل سعود، حرم صاحب السمو المل�� األم�� ف�صل بن بندر بن  ٢١. ز�ارة صاح�ة السمو األم��
ع�دالع��ز  أم�� منطقة ال��اض.

 لرؤ�ة الممل�ة 
�
� انطالقا

� تأ�� ٢٢. إقامة أول ندوة لرؤ�ة الممل�ة ٢٠٣٠ �عنوان "واجبنا تجاە رؤ��نا ٢٠٣٠"، وال��
� الملك سلمان بن ع�دالع��ز حفظه هللا. �ف�� � ال�� � أقرها خادم الحرم�� ٢٠٣٠ وال��

اث�ة ب�قل�م سدير، �مناس�ة  � "مسا�قة تراث سدير �عدستك" ألجمل صور األما�ن ال��
ا�� � ال�� ٢٣. حفل متحف أ�ا�ط��

� مدير المتاحف الخاصة�الهيئة العامة للس�احة 
اليوم العال�� للمتاحف ٢٠١٦م �حضور المهندس سع�د القحطا��

. � اث الوط�� وال��

 ٨٧ � � للتص��ر، �عنوان "فرحة وطن" �مناس�ة اليوم الوط��
الثقا��  � أ�ا�ط�� مسا�قة ملت�� ع�دهللا بن محمد   .٢٤

للممل�ة.

 � � ومكت�ة سدير الوثائق�ة ومتحف أ�ا�ط��
� الثقا�� ٢٥. برنامج ز�ارات مدارس سدير لملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

� لج�ل الش�اب، و�لغ زّوار هذا العام ١١٤٤ طالب  ، ل�سه�ل ال�حث العل�� للطالب، وترسيخ االنتماء الوط�� �
ا�� ال��

وطال�ة.
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ق�ة،   ال�� للمنطقة  المل��ة  ال��ارات  ق�ة، وعرض صور  ال�� المنطقة  �جناح  الجنادر�ة  مهرجان   �
�� المشاركة   .٢٦

� هذە المنطقة واتصاله �الحا�� المج�د. 
� تعكس ما�� و�عض المواقع التار�خ�ة ال��

. � ملت�� السفر واالس�ثمار الس�ا��
٢٧. المشاركة ��

٢٨. حفل تك��م أوائل مدراء المدارس االبتدائ�ة النظام�ة ومن رّواد التعل�م ب�قل�م سدير، وتم تك��م ٢٥ شخص�ة، 
وح�� الحفل أ��� من ٣٠٠ شخص.

. � عام ٢٠١٨م (٣٠١٠) زائر، وعدد الوفود (٧٠) وفدا�
٢٩. �لغ عدد زّوار الملت�� الثقا��
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� �ط�اعة مجموعة من ال�تب، منها : 
�ما قام الملت�� الثقا��

� زمنه.
� الد�ار النجد�ة �� � مف�� ١-كتاب "الروض الم��ــع" للشيخ ع�دهللا بن ع�دالرحمن أ�ا�ط��

. �
٢- كتاب "المحاسن والمساوئ" ، للشيخ إبراه�م البيه��

. ٣- كتاب "متفائلون" ،  لألستاذ ع�دال���م بن ع�دالع��ز القص��

� الع�دال���م. ٤- كتاب "الدروس اليوم�ة" لألستاذ راشد بن حس��

� اإلسالم" لألستاذ أحمد بن سل�مان بن أيوب.
٥- كتاب "ح�م المظاهرات ��

� "، إعداد عثمان بن ع�دالمحسن ا�ا�ط�� � ٦- كتاب "ديوان الشاعر ع�دال���م بن عثمان أ�ا�ط��

. � � حد�قة نجد" للشاعر إبراه�م بن ع�دال���م أ�ا�ط��
٧- كتاب "�ستان الورد ��

� �جمعه و�عدادە.
� الملت�� الثقا��

٨- كتاب "النخ�ل وال��تون والسواك"، والذي قمنا ��

� �جمعه و�عدادە.
� الملت�� الثقا��

� مدينة روضة سدير " والذي قمنا ��
٩- كتاب "الس�احة ��

. � ١٠- كتاب "هذە �الدنا .. روضة سدير" لألستاذ ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

١١- كتاب "ديوان الشاعر نا� بن ع�دهللا السع�د".

ة إقل�م سدير"، للشيخ ع�دهللا بن حمد الحق�ل. ١٢- كتاب "المجمعة حا��

� (١٠٥٠ه - ١١٢١ه).  � الشيخ ع�دالرحمن بن ع�دهللا أ�ا�ط��
مة القا��

ّ
١٣- كتاب "التار�ــــخ المخت� للع�

. � لألستاذ ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��
. � ١٤- كتاب "أنا والصحافة ور�ــع قرن" (٣مجلدات) لألستاذ ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

. � " لألستاذ ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط�� �
١٥- كتاب "تار�ــــخ األم�� محمد بن ع�دالع��ز بن ما��

� ... تطلعات المستق�ل"  إعداد محمد بن ع�دهللا 
ا�� � ال�� ١٦- كتاب "مكت�ة سدير الوثائق�ة ومتحف أ�ا�ط��

. � أ�ا�ط��
� اإلفراط والتف��ط،  ١٧- مجموعة من المطبوعات، مثل : اإلجازة ، طلب العلم وفضل العلماء، اإلسالم ب��

ارها. الصالة والحج، حصن المسلم، المسكرات والمخدرات وأ��
." � ١٨- كتاب "الشيخ ع�دالمحسن بن إبراه�م أ�ا�ط��

� �جمعه و�عدادە.
� الملت�� الثقا��

١٩- كتاب "واجبنا تجاە رؤ��نا ٢٠٣٠" والذي قمنا ��

� حول الوهاب�ة" للدكتور محمد بن سعد الش��عر.
٢٠- كتاب "تصحيح خطأ تار���
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٢١- كتاب "وال�ة العهد" لألستاذ يوسف بن محمد العتيق. 

. � � مهرجان الجنادر�ة" إعداد محمد بن ع�دهللا أ�ا�ط��
�� � ٢٢- كتاب "مشاركة متحف أ�ا�ط��

� عام ٢٠١٧م.
� الثقا�� ٢٣- التق��ر السنوي لملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

� �ل 
� المناس�ات الوطن�ة، والمشاركة ��

وال يزال الملت�� ي�ا�� مهامه تجاە إقامة الندوات وط�اعة ال�تب والمشاركة ��

 � � و�قامة الندوات وتأم��
� المسئول�ة تمّثلت �اإلنفاق ع� الم�ا��

، وهّمه المشاركة الفاعلة �� � �شاط اجتما�� ووط��

� مستلزمات المتحف من الوثائق والخرائط النادرة والعمالت واألسلحة القد�مة  ال�تب والمخطوطات وتأم��

اث�ات. وال��

. � مليون ر�ال، جعلناها لخدمة هذا الوطن الغا�� و�لغت مجم�ع ت�ال�فها خمس��

أخو�م
� ع�دهللا بن محمد بن ع�دالع��ز أ�ا�ط��

�
� الثقا�� مؤسس ملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��



التقریر 
السنوي
 ٢٠١٨م
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� لعام ٢٠١٨م، و دور الملت�� 
� الثقا�� ��نا أن نقّدم ل�م التق��ر السنوي أل�شطة وز�ارات ملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

� إقل�م سدير، واالستفادة منها ومعرفة محت��ات المكت�ة والمتحف و�سه�ل ال�حث 
� تع��ز الثقافة والمعرفة ��

�� �
الثقا��

العل�� واس�شعار أهم�ة الثقافة والتار�ــــخ والحضارة.
� عدة برامج لهذا العام، منها :

� الثقا�� وعمل ملت�� أ�ا�ط��
- برنامج ز�ارات رّواد وضيوف الملت�� ومدارس سدير : �شمل هذە ال��ارات االطالع ع� أ�شطة ملت�� ع�دهللا بن محمد 
السعود�ة  والمجالت  الصحف  معرض  وز�ارة   ، �

ا�� ال��  � أ�ا�ط�� ومتحف  الوثائق�ة  سدير  مكت�ة  وز�ارة   �
الثقا��  � أ�ا�ط��

ومعرض النخلة ومنتجاتها، و��ت الفّ�ح، واالطالع ع� المناظر الطب�ع�ة �مزرعة العائذ�ة بروضة سدير.
. و�لغ عدد زّوار الملت�� لعام ٢٠١٨م عدد ٣٠١٠ ض�فا�

فونا ب��ارتهم  ٣٠ مدرسة، وعدد الزّوار ١١٤٤ طالب وطال�ة. �� � ومنهم عدد المدارس ال��
� نأمل ب�ذن هللا أن تعود  والهدف من هذە ال��ارات �� إتاحة المجال ألبنائنا الطالب �المدرسة واالستفادة منها، وال��
 � �الفائدة والنفع للطالب، ومعرفة محت��ات المكت�ة والمتحف و�سه�ل ال�حث العل�� للطالب، وترسيخ االنتماء الوط��

لج�ل الش�اب.

ومسار برنامج ال��ارات لرّواد وضيوف الملت�� الثقافـي ع� النحو التا�� :
العامة  للمناس�ات  لـ ٥٠٠ ض�ف، وخصص  ي�سع  والذي   ، � أ�ا�ط�� بن ع�دالمحسن  الشيخ محمد  � مجلس 

الض�افة ��  <
ات ذات فائدة. )، وتوز�ــــع ���

�
والخاصة (مجانا

> التوجه لمعرض الوثائق والصور، ومعرض الصحف والمجالت السعود�ة، ومعرض النخلة ومنتجاتها.
الوثائق�ة : تضم ماي��د عن مائة ألف كتاب، مخصصة ل�ل مدينة من مدن سدير، وأجنحة أخرى  ز�ارة مكت�ة سدير   <

متنوعة.
 من ح�ث طب�عة 

�
� : �ضم ماي��د ع� خمسة آالف قطعة تراث�ة تح�� واقع إقل�م سدير قد�ما

ا�� � ال�� > ز�ارة متحف أ�ا�ط��

األعمال المهن�ة والحرف�ة والزراع�ة، وكذلك المخطوطات والعمالت واألسلحة والخرائط.
� سدير.

اث�ة �� � لمجسمات األما�ن ال��
> ز�ارة متحف الوالدة الجوهرة ب�ت محمد بن ما��

� تمثل السوق التجاري بروضة  � الديرة القد�مة، و�� د�ا���
 للموجود ��

�
> ز�ارة الحزم (سوق الديرة القد�مة) : تم عمله مطا�قا

سدير.
� (والذي أع�د بناؤە �ما �ان منذ عام ١٣٠٠ه)، وز�ارة الغار الذي  � المزرعة، وز�ارة قهوة الجد ع�دالع��ز أ�ا�ط��

> التجول ��
يهطل منه الماء طوال العام.

> تقد�م شهادة شكر للوفود �مناس�ة هذە ال��ارة .

www.ababtain.com.sa : ون�ا� �ه �افة المحت��ات � موقعا� إل���
وقد خصص الملت�� الثقا��



٨

مساء  أنجاله  برفقة  القص�م  منطقة  أم��  بن سعود  بن مشعل  ف�صل  الدكتور  األم��  المل��  السمو  قام صاحب 
� وذلك �مزرعة (العائذ�ة) بروضة 

� الثقا�� الخم�س ١٦�٨�٢٠١٨م ب��ارة لملت�� األستاذ ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��
� و�خوانه فهد وخالد وأبنائه، و�عد  � استق�ال سموە لدى وصوله األستاذ ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

سدير، و�ان ��
الخطا�ات  من  العد�د  �شمل  األول  دائمة،  معارض  من  إنجازە  ماتم   �

�� جولة  أخذ  ال���م  سموە  ع�  السالم 
ات المراسالت المل��ة،  والمراسالت �دا�ة من صاحب السمو المل�� األم�� نا�ف بن ع�دالع��ز رحمه هللا وع��
� الممل�ة �ح�م أنه �حتوي 

وكذلك عرضا� ل�عض الوثائق األ��ة ثم معرض المجالت وهذا المعرض نادر وجودە ��
ع� ٤٠٠ مجلة منذ عهد تأس�س هذە ال�الد الم�اركة ع� �د المغفور له ب�ذن هللا الملك ع�دالع��ز وأنجاله وح�� 
وهذا  الصحف  معرض  ثم  �طلبها،   � ال�� المجالت  ع�  الحصول  ف�مكنه  �حث  إعداد  أراد  من  أن  �ح�ث  اليوم 
المعرض أ�ضا� �حتوي ع� جميع الصحف منذ عهد التأس�س ح�� اليوم و�ه أخ�ار عن الملك ع�دالع��ز وأنجاله، 
� منتجا� للنخلة �جانب مكت�ة وثائق�ة عن  ثم معرض النخلة وهذا المعرض مختص �منتجات النخلة و�ه خمس��
ب�قل�م  التار�خ�ة  للمواقع   �

الوالدة الجوهرة ب�ت محمد بن ما�� النخلة، ثم قام سموە ومرافق�ه ب��ارة لمتحف 
� و�ه أ��� من ٣٠ 

سدير وهذا المتحف من إعداد نزالء سجن المجمعة وقدمته إدارة السجن هد�ة للملت�� الثقا��
عام  مائة  ق�ل  الفالح  ح�اة  �صّور  وهو  ح 

ّ
الف� لب�ت  ب��ارة  ومرافق�ه  قام سموە  ا�  وأخ�� األث��ة،  للمواقع  مجسما� 

� استهله  ، و�عد ذلك أق�م الحفل الخطا�� � �انت �س�� من المطر وكذلك الري الم�ا�� �جانب مركز الحبوب ال��
الملك سعود رحمه هللا إلقل�م سدير ومنها روضة  ��لمة ترحي��ة ثم تحدث عن ز�ارة   � أ�ا�ط�� األستاذ ع�دهللا 
� سبق  " و�� ال�ش�دة ال�� �

� �ش�د "�الد العرب أوطا�� سدير، ثم أل�� حف�دە سلطان بن محمد بن ع�دهللا أ�ا�ط��
حا� عن احتفاء  ، وتم إعطاء الحضور �� � عاما� � أمام الملك سعود رحمه هللا ق�ل ست�� وقالها األستاذ ع�دهللا أ�ا�ط��
بهذە  الروضة  أ�  من  ها  وغ��  �

الما�� أ�ة  أعدته  الذي  ال�ادق  ومنها  الملك سعود  ب��ارة  أها�� روضة سدير 
� بهذە المناس�ة  نالت استحسان الحضور: المناس�ة، ت� ذلك قص�دة من المهندس معاذ بن ع�دهللا أ�ا�ط��
تح�ــــة أهل الجنـــــــة وال ف�ــه من يزهاهـــــــــــــا ــــه    ـــب بوالـــــــــــــــدي وا ح�َّ �اســــــــــــــم والـــدي أرحِّ  
عد�ُد الندى ر�ف الضعا�� ذخر منصاها إ� الف�صل المشعل إ� ال�اترة المض��ة     

� بروضة سدير، و�عد تناول طعام العشاء غادر  ثم تقد�م الهدا�ا من جمع�ة ال�شافة السعود�ة ومن ديوان�ة ال�ا�ط��
والثقافة  العطاء  أعالم  من  علم  أزور  "أنا  ال��ارة  هذە  �مناس�ة  القص�م  أم��  وقال سمو  المزرعة،  وأنجاله  سموە 
� مجاالت عد�دة وأدى واج�ه ��ل ما�ستطيع لخدمة هذە ال�الد" وأشار عن 

والتوثيق وال�ذل ل�ل ما�خدم وطنه ��
� إقل�م سدير، كذلك حد�ث 

ل الس�اح�ة وفائدتها تجاە االستفادة من المزارع الموجودة �� � � ال��
أهم�ة االس�ثمار ��

� والق�ادة الرش�دة. � المواطن�� سموە ال���م عن هذە ال�الد وماتتعم �ه من أمن وأمان والمح�ة والمودة ب��

زیارة صاحب السمو امللکي األمیر فیصل بن مشعل بن سعود 
(أمیر منطقة القصیم) مللتقی عبداهللا أبابطین الثقاي
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تأل�ف  من   � أ�ا�ط�� محمد  بن  ع�دهللا  األستاذ  انت� 
الشيخ   �

القا�� للعالمة  المخت�  التار�ــــخ  كتاب: 
� (١٠٥٠ه -  ع�دالرحمن بن ع�دهللا بن سلطان أ�ا�ط��
بن  صالح  الدكتور  الشيخ  سماحة  تقد�م  ١١٢١ه)، 
اعتمد  العلماء)، ح�ث  الفوزان (عضو هيئة ك�ار  فوزان 
ح�اة  أثناء  التار�خ�ة  المراجع  ع�  إعدادە   �

�� المؤلف 
ال�حث  سالمة  تحقيق  إ�  الوصول  ألجل  الشيخ 
وصحته، ف�ما تمت ط�اعته من خالل ملت�� ع�دهللا بن 

. �
� الثقا�� محمد أ�ا�ط��

ع�  ل�سهل  ال�تاب  هذا  اخت�ت  مقدمته:   �
�� وجاء 

جمعت   ، � الراغب�� همم  قصور  ألجل  االنتفاع،  الطالب 
األصول  الصح�حة  الوق�ع،  ة  ال�ث�� المسائل  ف�ه 
والفروع، مما ال �د منه وال غ�� للطالب عنه.. إ� أن قال: 
وضعف  ال�ضاعة  وقلة  �القصور،  نف��  من  عل��  مع 
الفهم وجهالة الصناعة، وسميته المجم�ع ف�ما هو كث�� 
العالم الجل�ل كتا�ه �قوله: هذا ما ت�ّ�  الوق�ع، وختم 
رب   � والحمد  نفعه،  �عم  أن  هللا  وأسأل  جمعه، 

� نعمه.
ا يو�� � حمد� العالم��

�شار ا� أن س�عة من طل�ة العلم �جامعة اإلمام محمد 
بن سعود اإلسالم�ة قاموا بتحض�� رسائل الماجست�� عن 
� الفق�� (المجم�ع ف�ما  كتاب الشيخ ع�دالرحمن أ�ا�ط��
١١١٣ه،  عام  تأل�فه  من  انت�  الذي  الوق�ع)  هو كث�� 
ط ف�ه مؤلفه أن �ذكر المسائل الفقه�ة  هذا ال�تاب اش��
مقت�ا ع� الصحيح من مذهب اإلمام أحمد بن حن�ل، 
من  رحمه هللا   � أ�ا�ط�� ع�دالرحمن  الشيخ  استفاد  وقد 
� كتا�ه (المجم�ع) تعود ا� القرن السادس 

٢١ مصدرا ��
الهجري.

� ال�تاب  � بتدش�� وقام الشيخ ع�داللط�ف سعود ال�ا�ط��
� �مزرعة 

� الثقا�� � ملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��
وذلك ��

العائذ�ة بروضة سدير، وذلك يوم الس�ت ١٥�٦�١٤٣٩
ه الموافق ٣�٣�٢٠١٨م.

حفل تدشین کتاب
"التاریخ املختصر للعّالمة القاضي

الشیخ عبدالرحمن بن عبداهللا أبابطین" 
١٠٥٠هـ - ١١٢١هـ
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مجلس سدیر بمحافظة املجمعة یکّرم أوائل 
مدیري املدارس االبتدائیة النظامیة ومن رّواد 

التعلیـم بإقلیم سدیـر

الجمعة ١٧�٢�١٤٤٠ه  ليوم  المصادف  الوفاء،  أ�ام  يوم  من   �
��

قام مجلس سدير �محافظة المجمعة بتك��م أوائل مدراء المدارس 
اإلبتدائ�ة النظام�ة ب�قل�م سدير وكذلك �عض رّواد التعل�م وذلك 
� بروضة سدير،  وح�� 

� الثقا�� � ملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��
��

هذا االحتفال العد�د من وجهاء وأع�ان ورجاالت إقل�م سدير ومن 
�  ب�دارة الحفل �دءا�  خارجه، وقام األستاذ محمد بن ع�دهللا أ�ا�ط��
ف العام ع� مجلس سدير �محافظة  �القرآن ال���م ثم �لمة الم��
ف�ه  أوضح  والذي   � أ�ا�ط�� محمد  بن  ع�دهللا  األستاذ  المجمعة 
� إقل�م سدير ق�ل دعوة الشيخ محمد بن 

�عضا� من تار�ــــخ التعل�م ��
�  نهضة 

ع�دالوهاب رحمه هللا و�عد الدعوة، وكذلك دور العلماء ��
ألفت وصارت  ال���م وهناك كتب  القرآن  �� وعلوم  التعل�م ال��
 � � ح�� يومنا هذا،  والرحالت العلم�ة ال�� مرجعا� لل�ث�� من الدارس��
قام بها هؤالء العلماء داخل ال�الد مثل العي�نة وأش�قر والمجمعة 
والقاهرة،  ودمشق  �غداد  مثل  ال�الد  وخارج  والحجاز،  واألحساء 
إ�  أشار  ثم  النافعة،  ال�تب  وجلب  العلم  ع�  حرصهم  ومقدار 
� مختلف مدن إقل�م سدير، ودور "المط�ع" 

ة �� ال�تات�ب والمن���
� التعل�م ح�ث �ان 

� ��� العلم، كذلك دور المرأة ��
و�مام المسجد ��

بيوتهن   �
�� �التدر�س  �قمن  (المطوعات)  المعلمات  �عض  هناك 

 �
�� إرثهن  �عض  خّصصن  الدارسات  �عض  أن  إ�  وصل  ح�� 

ب�ت  ه�ا  الفاضلة  الس�دة  مع  حصل  �ما  للمطوعة)  (أضح�ة 
 �

� رحمــــــــــــــه هللا و��
� والدة األم�� محمد بن ما�� ع�دالرحمن أ�ا�ط��

اإلمام  �د  ع�  ال�الد  هذە  توح�د  عهد 
- ط�ب  ع�دالرحمن  بن  ع�دالع��ز  الملك 
وجهت  فقد  �عدە،  أ��  ومن   - ثراە  هللا 
النظام�ة  االبتدائ�ة  المدارس  �فتح  الدولة 
نظام�ة  ابتدائ�ة  مدرسة  أول  ف�انت 
افتتحت �المجمعة عام ١٣٥٦ه و�ان أول 
مدير لها الشيخ سل�مان بن عثمان األحمد، 
� مختلف مدن 

ثم توا� افتتاح المدارس ��
� الب�ان المرفق، إ� 

سدير �ما هو موضح ��
جانب  تك��م مدراء المدارس �ان الواجب 
أهل  من  العلم  رّواد  أوائل  �عض  تك��م 
وزار�ة  مناصب  تولوا  والذين  سدير  إقل�م 
إقل�م   �

�� وجودها  لها  تعل�م�ة �ان  ومهام 
األستاذ   أل��  ذلك  �عد  وخارجه.  سدير 
 � سل�مان بن عثمان األحمد �لمة المكرم��
سدير  مجلس  م�ادرة  جاءت  لقد  قائً�: 
إلعادة �شك�ل الذا�رة التعل�م�ة ، وأعادت 
منهج  تع�د  قة،  م�� صفحة  األذهان  إ� 
� ذلك الوقت، وقد حظ�ت 

��ة �� العلم وال��
 � الحرم�� خادم  من  ال�ب��  �الدعم  سدير 
ع�دالع��ز  بن  سلمان  الملك   � �ف�� ال��
لمنطقة  ا�  أم�� عمله  أ�ان  هللا،  حفظه 
 ��� ع�  وساعد  التعل�م  فدعم  ال��اض. 
ذلك  �عد  وهجرة،  مركز  � �ل 

�� المدارس 
أل�� الشاعر حمد المغامس قص�دة تصف 
وتالە  الم�اركة،  العلم�ة  النهضة  هذە 
األستاذ الشاعر ع�دهللا القديري �قص�دة 
ثم  �التك��م،  الم�ادرة  هذە  ع�  فيها  أث�� 
قص�دة  الصدي  ع�دالع��ز  الشاعر  ال�� 
الشيخ  فض�لة  قام  ثم  المناس�ة،  بهذە 
الدكتور محمد بن ع�دالرحمن العمر �ذكر 

 ، � أسماء المكرم��
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� وتوار�ــــخ عملهم وأما�ن عملهم تخل�دا�   أسماء المكرم��
� منطقة سدير ، كذلك قام مجموعة من 

لدورهم الهام ��
الش�اب مع معلمهم �دور تمث��� (التعل�م منّول) القت 

استحسان الحضور.

� ما أنتجته سدير 
رحم هللا من �ان لهم �عد هللا الفضل ��

 � ومهندس�� وأساتذة جامعات  ووزراء  وقضاة  علماء  من 
� خدمت وتخدم دولتها قد�ما�  ومختلف التخصصات ال��
 � � عهد سلمان الخ�� والعزم وو�� عهدە األم��

وحديثا� ��
األم�� محمد بن سلمان.  
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املشارکة بمناسبة الیوم الوطني ٨٨

األستاذ بندر الدجین یستلم درع التکریم من سمو محافظ املجمعة

� الثامن والثمانون، و�رعا�ة صاحب السمو األم�� ع�دالرحمن بن ع�دهللا بن ف�صل  احتفاًء �مناس�ة اليوم الوط��
� ٨٨ �دعم من ملت��  (محافظ المجمعة)، أقامت إدارة التعل�م �محافظة المجمعة حفل مسا�قة اليوم الوط��
 � أ�ا�ط�� ع�دالع��ز  بن  محمد  الفاضل  الشيخ  من  مقدمة  الطالب  وجائزة   ، �

الثقا��  � أ�ا�ط�� محمد  بن  ع�دهللا 
 �

ما�� بن  محمد  ب�ت  الجوهرة  الفاضلة  الس�دة  من  مقدمة  الطال�ات  وجائزة  �الطالب،  خاصة  (رحمه هللا) 
� �فخر 

)، وقسمت الجوائز لعدة أقسام، القسم األول �عنوان: حر�� � حفظها هللا (والدة الشيخ ع�دهللا أ�ا�ط��
� الموضوعات التال�ة: رسالة وطن�ة – رسالة إ� جندي ع� الحدود – مقال 

� (للمرحلة الثان��ة) �� �منجزات وط��
� – ر�ما الرش�دي – روان الوك�ل – نورە الشارخ – سارە ال��س)  � – تغ��دة وطن�ة، وقد فاز بها (مزون الم���� وط��
� (للمرحلة المتوسطة) �ع�� عن منجزات ومعالم الوطن، وقد فاز بها  :  أفضل عمل مجسم وط�� �

والقسم الثا��
� – مازن إدر�س – محمد نور)  والطال�ات 

من الطالب (ع�دالرحمن حوسو – مشاري بن سند – فالح الد�حا��
ي)، القسم الثالث: الرسم  ي – ر�م المط�� ي – غ�داء المط�� الفائزات (فال الرا�� – لينا الحم�دي – ر�ماس المط��
الصالح – مطلق  التما�� – سعود  (نا�  الطالب  بها من  االبتدائ�ة) وفاز  (للمرحلة   � لموض�ع وط�� ال�شك��� 
 ،( ي – غ�داء الرش�دي – جوري العم�� ي – دالل المط�� المطلق – محمد السعود) ومن الطال�ات (م�ادە المط��
) لجميع المراحل الدراس�ة، وقد فاز بها  � والقسم الرابع: صور فوتوغراف�ة وطن�ة موضوعها (مالمح من وط��

� العج�مان – ج�� المسند). (جود المسند – حن��

� وضمن إطار برامج �قوم بها  ) أن هذە المشاركة �� واجب وط�� � (مؤسس الملت�� وقال األستاذ ع�دهللا أ�ا�ط��
� المحافل الوطن�ة، مع��ا� عن شكرە إلدارة التعل�م �المجمعة ع� التنظ�م 

� من خالل المشار�ات ��
الملت�� الثقا��

وتهن�ته للفائ��ن �المسا�قة. 
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ق�ة وهيئة الس�احة، وهو �مّثل الحرف والمهن التار�خ�ة  ق�ة جهود ج�ارة تقوم بها أمارة المنطقة ال�� لب�ت ال��
� حفاظه ع� تراثه 

ق�ة، و�عضها استمر ح�� اآلن، وألجل أن ي��ت أن المواطن �� � �ان يزاولها أبناء المنطقة ال�� وال��
وتراث آ�ائه وأجدادە، يوجد مهنة وصنعة تف�دە وتف�د المجتمع.

� أهميتها من ح�ث ال�سج�ل المصور ل�عض ال��ارات المل��ة 
� تأ��

ا�� � ال�� ومشاركة متحف ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��
�الحا��  واتصاله  المنطقة  هذە   �

ما�� تعكس   � وال�� الهامة  التار�خ�ة  المواقع  �عض  ق�ة، كذلك  ال�� للمنطقة 
� مناس�ات متعددة لملوك �الدنا. والمتحف 

ق�ة �� � الصحف و�خص المنطقة ال��
المج�د. كذلك التذك�� �ما ورد ��

من   �
وتأ�� الوطن،  هذا  �ة  ل�� االنتماء  مفهوم  وترسيخ  �الحا��   �

الما�� ل��ط  األدوار  مثل هذە  إبراز  ح��ص ع� 
أو هوا�ة فيها مصلحة أن  الغال�ة وتأي�دا� وحفزا� ل�ل صاحب مهنة  المسئول�ة االجتماع�ة تجاە منطقتنا  منطلق 

� (الجنادر�ة ٣٣). � هذا االجتماع الوط��
زها �� ي��

� وألجل أن تطلع 
� �اعت�ارە �صل الحا�� �الما��

والدولة أعزها هللا �عّزە ح��صة ع� أن تحتفظ �الموروث التار���
 �

� ع� العمل �� األج�ال ع� ماضيها الع��ق. والشك أن المشار�ات تزداد �ل سنة ن��جة هذە الجهود من القائم��
� األعداد الهائلة من الزوار 

ق�ة هو األفضل سنة �عد سنة، و�ك�� ق�ة ل�ً� ونهارا� وألجل أن �كون ب�ت ال�� ب�ت ال��
� لرجال و�ساء 

� والحر�� � حاجة ل�عرف التار�ــــخ المه��
والضيوف ع� هذا الب�ت وذلك يوضح أن المواطن والمق�م ��

ق�ة �مدنها وقراها. المنطقة ال��

ق�ة و�عض المواقع  � عن هذە المشاركة واستعراض صور ال��ارات المل��ة للمنطقة ال��
وقد تم إصدار كتاب توث���

. التار�خ�ة، وما ورد من الصحف قد�ما�

املشارکة ي املهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادریة ٣٣)
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� �فعال�ات ملت�� السفر واالس�ثمار الس�ا�� السعودي ٢٠١٨، وتم 
� الثقا�� شارك ملت�� ع�دهللا بن محمد أ�ا�ط��

والمجالت  الصحف  ومعرض   �
ا�� ال��  � أ�ا�ط�� ومتحف  الوثائق�ة  سدير  ومكت�ة  الملت��  أ�شطة  �عض  عرض 

نج والقطن، وتم  السعود�ة والوثائق القد�مة النادرة، �اإلضافة إ� �عض المنتجات الزراع�ة �التمور والسواك وال��
اث�ة  وال�� الثقاف�ة  المعالم  ع�  واالطالع  بروضة سدير،  العائذ�ة  مزرعة  محت��ات  واطالعهم ع�  للزوار  ح  ال��

والطب�ع�ة.

� السعود�ة ح�ث شارك أ��� من ٢٥٠ جهة مشاركة، 
و�عت�� ملت�� السفر واالس�ثمار الس�ا�� أ��� منصة للس�احة ��

� برعا�ة صاحب السمو المل�� األم�� سلطان بن سلمان رئ�س الهيئة العامة للس�احة 
وتم افتتاحها األحد الما��

. � اث الوط�� وال��

املشارکة ي ملتقی السفر واالستثمار السیاحي السعودي ٢٠١٨م
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محمد بن عبداهللا أبابطین یشرح للدکتور عبدالعزیز آل الشیخ نائب رئیس الهیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني

شهادة شکر وتقدیر مقدمة من الهیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني



� عام  قام وفد من أعضاء مركز الملك ع�دهللا بن ع�دالع��ز الدو�� لخدمة اللغة الع���ة، وهم : د.ع�دهللا الوش�� (أم��
� (عضو مجلس أمناء المركز) أ.ع�دهللا الحق�ل (مس�شار المركز) د.أحمد السالم (عضو مجلس 

المركز) أ.حمد القا��
المركز)  (مس�شار  ي  السم�� د.سالم  المركز)  (مس�شار  الج��  د.�در  المركز)  (مس�شار  المحمود  د.محمود  األمناء) 
 � د.إبراه�م الشمسان (عضو مجلس األمناء) د.ع�دهللا الح�دري (مس�شار المركز) ب��ارة خاصة لملت�� ع�دهللا أ�ا�ط��
� وأبنائه محمد ومعاذ، وعقد لقاء  � استق�الهم األستاذ ع�دهللا أ�ا�ط��

، وذلك يوم الس�ت ٢١�٧�١٤٣٩ه، و�ان �� �
الثقا��

، وقام الوفد ب��ارة  �
� الثقا�� � مركز الملك ع�دهللا بن ع�دالع��ز الدو�� لخدمة اللغة الع���ة وملت�� أ�ا�ط�� للتعاون ب��

، إ� جانب معرض الصحف والنخلة، �ما قام الوفد �أخذ جولة ع� المعالم  �
ا�� لمكت�ة سدير الوثائق�ة والمتحف ال��

� مركزا� ثقاف�ا� �حوي 
� حرص األستاذ ع�دهللا ع� أن تكون �ما قال األستاذ حمد القا�� � مزرعة العائذ�ة وال��

اث�ة �� ال��
�األستاذ  دائمة  تفتح صلة  ال��ارة  قائً�: هذە  المركز)   � (أم�� الوش��  الدكتور ع�دهللا  تحدث  وقد  المناشط،  مختلف 
� صاحب ال�د الب�ضاء والجهود المثمرة لخدمة وطننا، وأهم ما دار الو�� �أن خدمة اللغة الع���ة ��  ع�دهللا أ�ا�ط��
المنطقة   �

�� ك  مش�� وع  اتجاە إلطالق م�� إ�  إضافة  والمعرفة،  وال�تاب  الثقافة  الطي�ة، خدمة  األرض  هذە  خدمة 
ق�ة. ال��

زیارة رئیس وأعضاء مرکز امللك عبداهللا بن عبدالعزیز الدولي لخدمة اللغة العربیة

ع�دهللا  ملت��  ب��ارة  سعدت   : �
القا�� حمد  األستاذ  وقال 

، هذا المجمع الذي تعقد ف�ه الندوات والمناس�ات  � أ�ا�ط��
جنادر�ة  الملت��  هذا  أعت��  وأنا  سدير،  منطقة  وتخدم 

� األصالة والمعا�ة. مصّغرة، جمع ب��
وقام الدكتور ع�دهللا الوش�� بتقد�م درع تذ�اري لألستاذ 
الشمسان  إبراه�م  الدكتور  وكذلك   ، � أ�ا�ط�� ع�دهللا 

مجموعة من مؤلفاته.

٢١



ضیوف ورّواد
امللتقی الثقاي

لعام ٢٠١٨م

عدد الزیارات
٧٠ 
زیارة 

عدد الزّوار 
٣٠١٠

زائر وزائرة 



٢٣

عدد الزیارات
٧٠ 
زیارة 

مجمع عدد الزّوار 
٣٠١٠

زائر وزائرة 

 التاریخ الزوّار عدد الوفد م

١ 
مناســبة زیــارة صــاحب الســمو الملکــي الــأمیر الــدکتور 
فیصـــل بـــن مشـــعل بـــن ســـعود (أمیـــر منطقـــة 

 القصیم) والضیوف الکرام.

 م١٦/٨/٢٠١٨ ٣٠٠

٢ 
ــیوفه  ــابطین وض ــدالکریم الب ــدالرحمن عب ــتاذ عب الأس

 من الکویت
 م٣/١/٢٠١٨ ٥

٣ 
بـــن ســـعد آل عتیـــق  معـــالي الشـــیخ عبـــدالرحمن

(القاضـــي بمحکمـــة الاســـتئناف بالریـــاض) والشـــیخ 
 محمد بن إبراهیم العتیق وأبنائه.

 م١٨/١/٢٠١٨ ١٢

٤ 
الصــحفیة الألمانیــة ألــیکس شــلاخر ومرافقیهــا وعمــل 

 تغطیة للملتقی الثقافي.
 م٢٥/١/٢٠١٨ ٥

٥ 
ــه آل  ــت عبدالل ــوهرة بن ــأمیرة الج ــمو ال ــاحبة الس ص

 سعود ومرافقیها
 م١/٢/٢٠١٨ ٦

٦ 
صاحب السـمو الـأمیر (م.طیـار) فیصـل بـن ترکـي بـن 

 سعد آل سعود ومرافقیه
 م١/٢/٢٠١٨ ٤

٧ 
الأســتاذ ماضــي بــن حمــد الماضــي وإخوانــه وضــیوفهم 

 الکرام من دولة الإمارات
 م٩/٢/٢٠١٨ ٣٠

٨ 
الأســتاذ ســلیمان بــن عبــدالعزیز الغیلــان وضــیوفه مــن 

 الکویت
 م١٦/٢/٢٠١٨ ٨

 م٢٠/٢/٢٠١٨ ٢٠ حي السبعین الابتدائیة بروضة سدیرطلاب مدرسة  ٩

١٠ 
ـــوزان  ـــداللطیف الف ـــن عب ـــد ب ـــال أ. خال ـــل الأعم رج

 وضیوفه من المنطقة الغربیة
 م٢٥/٢/٢٠١٨ ٤



 م٢٦/٢/٢٠١٨ ٢٨ طلاب مدرسة التویم الابتدائیة والمتوسطة ١١

١٢ 
الأســتاذ نابــت العجــالین (رئــیس مرکــز التــویم) والوفــد 

 م٢٦/٢/٢٠١٨ ٣٨ المرافق معه

 م٢٧/٢/٢٠١٨ ٦٥ طلاب مدارس منار سدیر الابتدائیة بالمجمعة ١٣

 ٢/٣/٢٠١٨ ٥٠ زیارة أعضاء مجلس سدیر بمحافظة المجمعة ١٤

١٥ 

ـــاب "التـــاریخ المختصـــر للعلاّمـــة  حفـــل تدشـــین کت
ــه أبــابطین"  ــن عبدالل ــدالرحمن ب ــیخ عب ــي الش القاض

بــن محمــد  هــــ. تــألیف الأســتاذ عبداللــه١١٢١ -هـــ ١٠٥٠
 أبابطین

 م٣/٣/٢٠١٨ ٢٠٠

١٦ 
ــر  ــن جبی ــد ب ــیخ محم ــطة الش ــة متوس ــاب مدرس طل

 م٦/٣/٢٠١٨ ٢٥ بالمجمعة

١٧ 
ــد بــن حنبــل الابتدائیــة  طلــاب مدرســة الإمــام أحم

 م٦/٣/٢٠١٨ ٢٢ بالمجمعة

١٨ 
السیدة حصة بنـت صـالح الدویسـي وابنتهـا منـال بنـت 

 م٩/٣/٢٠١٨ ١٠ عبدالله بن ماضي ومرافقیهم

 م١٣/٣/٢٠١٨ ٢٠ طلاب مدرسة متوسطة المجمعة ١٩

٢٠ 
طلــاب مجمــع أهــل القــرآن التعلیمــي لتحفــیظ القــرآن 

 م١٧/٣/٢٠١٨ ١٩ الکریم بالریاض

 م١٩/٣/٢٠١٨ ٢٨ طلاب متوسطة وثانویة جلاجل ٢١

٢٤



٢٥

 م٢٢/٣/٢٠١٨ ١١ طلاب مدرسة الإمام الشافعي بالمجمعة ٢٢

٢٣ 
العثمـان (رئـیس رابطـة غواصـي جـدة)  الأستاذ عبداللـه

ـــباب  ـــة ش ـــو لجن ـــي (عض ـــیر الرخیم ـــتاذ مس والأس
 المجمعة)

 م٧/٤/٢٠١٨ ٢

 م٩/٤/٢٠١٨ ٣١ طلاب مدرسة الفیصلیة بالمجمعة ٢٤

 م١٠/٤/٢٠١٨ ٣٩ أطفال روضة التنمیة الاجتماعیة في جلاجل ٢٥

 م١٢/٤/٢٠١٨ ٢٠ أعضاء فرع الجمعیة الوطنیة للمتقاعدین بالریاض ٢٦

٢٧ 
الأستاذ نابـت العجـالین (رئـیس مرکـز التـویم) وضـیوفه 

 م١٤/٤/٢٠١٨ ٢٩ الکرام

٢٨ 
ـــدالرحمن أبوحیمـــد النســـائیة  دار معـــالي الشـــیخ عب

 م١٥/٤/٢٠١٨ ٣٨ لتحفیظ القرآن الکریم بعودة سدیر

٢٩ 
ــدالعزیز  ــن عب ــه ب ــك عبدالل ــز المل ــاء مرک ــیس وأعض رئ

 م١٦/٤/٢٠١٨ ٣٠ لخدمة اللغة العربیة

٣٠ 
ـــأولی  ـــة ال ـــة الابتدائی ـــوبات المدرس ـــات ومنس طالب

 م١٨/٤/٢٠١٨ ٤٩ (الصفوف الدنیا) بحوطة سدیر

٣١ 
ـــأولی  ـــة ال ـــة الابتدائی ـــوبات المدرس ـــات ومنس طالب

 م١٩/٤/٢٠١٨ ٦١ (الصفوف العلیا) بحوطة سدیر

٣٢ 
طلـــاب الجمعیـــة الخیریـــة لتحفـــیظ القـــرآن الکـــریم 

عبداللـه بالریاض (حلقـات الشـیخ صـالح السـیار بجـامع 
 بن مسعود)

 م٢٠/٤/٢٠١٨ ١٨



٢٦

٣٣ 
الأســتاذ محمــد الصــالح وضــیوفه (جماعــة مســجد 

 أنس بن مالك بحي الربیع بالریاض)
 م٢٠/٤/٢٠١٨ ١٦

٣٤ 
ـــة  الملحـــق العســـکري والبحـــري والجـــوي بجمهوری
ــانع  ــداللطیف الم ــة أ.عب ــي برفق ــین ل ــد ل الصــین العمی

 وإخوانه الکرام.

 م٢٣/٤/٢٠١٨ ٨

 م٢٤/٤/٢٠١٨ ٢٢ الثانویة الأولی بروضة سدیرطالبات مدرسة  ٣٥

٣٦ 

ـــه المســـیند  ـــد المســـیند  –أ.عبدالل ـــراهیم  –أ.خال أ.إب
ــورى)  ــس الش ــان بمجل ــام إدارة اللج ــدیر ع ــد (م الحام
ـــد المســـیند (مســـاعد مـــدیر إدارة المراســـم  أ.فه

 بمجلس الشورى) د.مساعد المسیند

 م٢٧/٤/٢٠١٨ ٥

٣٧ 
ــه  ــن عبدالل ــد ب ــة خال ــدولي برفق ــك ال ــن البن ــاء م أعض

 أبابطین، ومحمد بن عبدالرحمن أبابطین
 م٢٧/٤/٢٠١٨ ٨

٣٨ 
ــا  ــادرة تراثن ــس مب ــید مؤس ــورة الرش ــتاذة ن  ٢٠٣٠الأس

 برفقة عضوات المبادرة
 م١٩/٦/٢٠١٨ ٥

 م٢/٧/٢٠١٨ ٢ الممثل محمد المنصور والممثل علي إبراهیم ٣٩

٤٠ 
ثابــت (رضــي اللــه عنــه) فــي طلــاب حلقــات حســان بــن 

 الرس
 م١٣/٧/٢٠١٨ ١٢

 م١٣/٧/٢٠١٨ ١٤ مجموعة من أسرة السدیري الکرام ٤١

 م١٥/٧/٢٠١٨ ٣٠ نادي مدرسة الحي للبنات بحوطة سدیر ٤٢



٢٧

 م٢٣/٧/٢٠١٨ ٢ المؤرخ محمد الفیصل وابنه حمد ٤٣

 م٢٤/٧/٢٠٨ ٢٦ فریق عمل برنامج (رحّال) لتصویر عرض وثائقي ٤٤

 م٢٧/٧/٢٠١٨ ٦ الأستاذ عثمان العیسی وضیوفه من الإمارات ٤٥

٤٦ 
ــة  ــابطین برفق ــدالکریم أب ــن عب ــدالرحمن ب ــتاذ عب الأس
ـــیل،  ـــدالرحمن العص ـــي، د.عب ـــد الترک ـــیوفه د.ماج ض

 د.نبیل الحیدري
 م٢٨/٧/٢٠١٨ ٤

٤٧ 
ــواف  ــور ن ــدّوع) والمص ــدیعي (ج ــد الج ــامي محم الإعل

 م٢١/٨/٢٠١٨ ٦ العصیمي وضیوفهم

٤٨ 
الأســـتاذ عبـــدالرحمن بـــن عبداللـــه أبـــابطین برفقـــة 

 م٣/١٠/٢٠١٨ ٢ الأمریکیة). AZZالسید کین لیفیل (رئیس شرکة 

٤٩ 
معالي الـدکتور عبـدالعزیز الحامـد (مـدیر جامعـة الـأمیر 
ســـطان بـــالخرج) برفقـــة الـــدکتور خالـــد المهیـــدب 

 وضیوفه من أساتذة الجامعة.
 م١٣/١٠/٢٠١٨ ١٥

٥٠ 
لتصـویر تغطیـة  MBCأعضاء برنـامج (هـي وهـو) بقنـاة 

 م٢٠/١٠/٢٠١٨ ٨ عن الملتقی ومزرعة العائذیة

٥١ 
حفــل حفــل تکــریم أوائــل مــدراء المــدارس الابتدائیــة 
ــم  ــدیر، وت ــإقلیم س ــیم ب ــن روّاد التعل ــة وم النظامی

 شخصیة. ٢٥تکریم 
 م٢٦/١٠/٢٠١٨ ٥٠٠

٥٢ 
ـــطة  ـــة والمتوس ـــة الابتدائی ـــات المدرس ـــة طالب الثانی

 م٣٠/١٠/٢٠١٨ ٢٢ بروضة سدیر (الصف الثاني المتوسط)



٢٨

 م٦/١١/٢٠١٨ ٢٧ طلاب متوسطة الشیخ محمد بن جبیر بالمجمعة ٥٣

٥٤ 
طالبــات ومعلمــات المدرســة الابتدائیــة الثالثــة بحوطــة 

 م٧/١١/٢٠١٨ ٧٩ سدیر

٥٥ 
المهنــدس مــذکر بــن دغــش القحطــاني (عضــو هیئــة 

 م٨/١١/٢٠١٨ ٣ المهندسین)

٥٦ 
ـــأولی  ـــطة ال ـــة المتوس ـــات المدرس ـــات ومعلم طالب

 م١٣/١١/٢٠١٨ ٧٥ بالحصون

٥٧ 
طالبـــات ومعلمـــات المدرســـة المتوســـطة والثانویـــة 

 م١٤/١١/٢٠١٨ ٣٩ الأولی بروضة سدیر

٥٨ 
طالبــــات ومعلمــــات المدرســــة الابتدائیــــة الــــأولی 

 م١٩/١١/٢٠١٨ ١١٠ والفصول الفکریة في الحصون

 م٥/١٢/٢٠١٨ ٤٩ ابتدائیة جنوبیة سدیرطالبات ومعلمات مدرسة  ٥٩

 م٩/١٢/٢٠١٨ ٤٤ طلاب المدرسة السعودیة الابتدائیة بالمجمعة ٦٠

 م١٠/١٢/٢٠١٨ ١٩ طلاب مدرسة سعید بن زید الابتدائیة في جلاجل ٦١

 م١١/١٢/٢٠١٨ ٥٠ طالبات ومعلمات مدرسة جنوبیة سدیر الابتدائیة ٦٢

٦٣ 
الـأولی بحوطــة طالبـات ومنســوبات الروضـة الحکومیــة 

 م١٢/١٢/٢٠١٨ ١٦ سدیر

٦٤ 
ـــة  ـــة الابتدائی ـــة الخامس ـــات المدرس ـــات ومعلم طالب

 م١٣/١٢/٢٠١٨ ٧٦ بحوطة سدیر



٢٩

٦٥ 
الأســتاذ عبداللــه بــن إبــراهیم الــدامغ وضــیوفه الکــرام 

 من الدمام
 م١٥/١٢/٢٠١٨ ١٠

 م١٨/١٢/٢٠١٨ ٢٠ مجموعة من سیدات أسرة المعجل وأقاربهم ٦٦

 م٢٥/١٢/٢٠١٨ ٣٠ المستقبل بالریاض أعضاء نادي جیل ٦٧

 م٣٠/١٢/٢٠١٨ ١٥ أعضاء نادي الحي بثانویة الملك عبدالله بالمجمعة ٦٨

٦٩ 
ــابطین (أبــو ســعد)  ــه أب ــارة العــم محمــد بــن عبدالل زی

 وأبنائه وضیوفه
 م٣١/١٢/٢٠١٨ ٨

٧٠ 
زوّار مـــن مختلـــف المـــدن والمنـــاطق فتـــرة إجـــازة 

 منتصف العام للمدارس
 م٣١/١٢/٢٠١٨ ٤٠٠

 

 



زیارات
املدارس

٢٠١٨م

عدد الزیارات
٣٠ 
زیارة 

عدد الزّوار 
١١٤٤

طالب وطالبة



٣١

بیان زیارات املدارس
مللتقی عبداهللا بن محمد أبابطین الثقاي

 التاریخ الزوّار عدد الوفد م

 م٢٠/٢/٢٠١٨ ٢٠ طلاب مدرسة حي السبعین الابتدائیة بروضة سدیر ١

 م٢٦/٢/٢٠١٨ ٢٨ طلاب مدرسة التویم الابتدائیة والمتوسطة ٢

 م٢٧/٢/٢٠١٨ ٦٥ طلاب مدارس منار سدیر الابتدائیة بالمجمعة ٣

 م٦/٣/٢٠١٨ ٢٥ بن جبیر بالمجمعة طلاب مدرسة متوسطة الشیخ محمد ٤

 م٦/٣/٢٠١٨ ٢٢ طلاب مدرسة الإمام أحمد بن حنبل الابتدائیة بالمجمعة ٥

 م١٣/٣/٢٠١٨ ٢٠ طلاب مدرسة متوسطة المجمعة ٦

٧ 
طلاب مجمع أهل القرآن التعلیمي لتحفیظ القرآن الکریم 

 م١٧/٣/٢٠١٨ ١٩ بالریاض

 م١٩/٣/٢٠١٨ ٢٨ طلاب متوسطة وثانویة جلاجل ٨

 م٢٢/٣/٢٠١٨ ١١ طلاب مدرسة الإمام الشافعي بالمجمعة ٩

 م٩/٤/٢٠١٨ ٣١ طلاب مدرسة الفیصلیة بالمجمعة ١٠

 م١٠/٤/٢٠١٨ ٣٩ أطفال روضة التنمیة الاجتماعیة في جلاجل ١١

١٢ 
دار معالي الشیخ عبدالرحمن أبوحیمد النسائیة لتحفیظ 

 م١٥/٤/٢٠١٨ ٣٨ القرآن الکریم بعودة سدیر



٣٢

١٣ 
طالبات ومنسوبات المدرسة الابتدائیة الأولی (الصفوف 

 الدنیا) بحوطة سدیر

 

 م١٨/٤/٢٠١٨ ٤٩

١٤ 
طالبات ومنسوبات المدرسة الابتدائیة الأولی (الصفوف 

 العلیا) بحوطة سدیر
 م١٩/٤/٢٠١٨ ٦١

١٥ 
طلاب الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکریم بالریاض 

 (حلقات الشیخ صالح السیار بجامع عبدالله بن مسعود)
 م٢٠/٤/٢٠١٨ ١٨

 م٢٤/٤/٢٠١٨ ٢٢ طالبات مدرسة الثانویة الأولی بروضة سدیر ١٦

 م١٣/٧/٢٠١٨ ١٢ طلاب حلقات حسان بن ثابت (رضي الله عنه) في الرس ١٧

 م١٥/٧/٢٠١٨ ٣٠ للبنات بحوطة سدیرنادي مدرسة الحي  ١٨

١٩ 
طالبات المدرسة الابتدائیة والمتوسطة الثانیة بروضة 

 سدیر (الصف الثاني المتوسط)
 م٣٠/١٠/٢٠١٨ ٢٢

 م٦/١١/٢٠١٨ ٢٧ طلاب متوسطة الشیخ محمد بن جبیر بالمجمعة ٢٠

 م٧/١١/٢٠١٨ ٧٩ طالبات ومعلمات المدرسة الابتدائیة الثالثة بحوطة سدیر ٢١

 م١٣/١١/٢٠١٨ ٧٥ طالبات ومعلمات المدرسة المتوسطة الأولی بالحصون ٢٢

٢٣ 
طالبات ومعلمات المدرسة المتوسطة والثانویة الأولی 

 بروضة سدیر
 م١٤/١١/٢٠١٨ ٣٩



 التاریخ الزوّار عدد الوفد م

١ 
مناســبة زیــارة صــاحب الســمو الملکــي الــأمیر الــدکتور 
فیصـــل بـــن مشـــعل بـــن ســـعود (أمیـــر منطقـــة 

القصیم) والضیوف الکرام.
م٣٠٠١٦٨٢٠١٨

٢ 
ــیوفه  ــابطین وض ــدالکریم الب ــدالرحمن عب ــتاذ عب الأس

م٣١٢٠١٨ ٥من الکویت

٣ 
بـــن ســـعد آل عتیـــق معـــالي الشـــیخ عبـــدالرحمن

(القاضـــي بمحکمـــة الاســـتئناف بالریـــاض) والشـــیخ 
محمد بن إبراهیم العتیق وأبنائه.

م١٨١٢٠١٨ ١٢

٤ 
الصــحفیة الألمانیــة ألــیکس شــلاخر ومرافقیهــا وعمــل 

م٢٥١٢٠١٨ ٥تغطیة للملتقی الثقافي.

٥ 
ــه آل  ــت عبدالل ــوهرة بن ــأمیرة الج ــمو ال ــاحبة الس ص

م١٢٢٠١٨ ٦سعود ومرافقیها

٦ 
صاحب السـمو الـأمیر (م.طیـار) فیصـل بـن ترکـي بـن 

م١٢٢٠١٨ ٤سعد آل سعود ومرافقیه

٧ 
الأســتاذ ماضــي بــن حمــد الماضــي وإخوانــه وضــیوفهم 

م٩٢٢٠١٨ ٣٠الکرام من دولة الإمارات

٨ 
الأســتاذ ســلیمان بــن عبــدالعزیز الغیلــان وضــیوفه مــن 

م١٦٢٢٠١٨ ٨الکویت

م٢٠٢٢٠١٨ ٢٠حي السبعین الابتدائیة بروضة سدیرطلاب مدرسة  ٩

١٠ 
ـــوزان  ـــداللطیف الف ـــن عب ـــد ب ـــال أ. خال ـــل الأعم رج

م٢٥٢٢٠١٨ ٤وضیوفه من المنطقة الغربیة

٣٣

٢٤ 
طالبات ومعلمات المدرسة الابتدائیة الأولی والفصول 

 الفکریة في الحصون
 م١٩/١١/٢٠١٨ ١١٠

 م٥/١٢/٢٠١٨ ٤٩ مدرسة ابتدائیة جنوبیة سدیرطالبات ومعلمات  ٢٥

 م٩/١٢/٢٠١٨ ٤٤ طلاب المدرسة السعودیة الابتدائیة بالمجمعة ٢٦

 م١٠/١٢/٢٠١٨ ١٩ طلاب مدرسة سعید بن زید الابتدائیة في جلاجل ٢٧

 م١١/١٢/٢٠١٨ ٥٠ طالبات ومعلمات مدرسة جنوبیة سدیر الابتدائیة ٢٨

٢٩ 
الحکومیة الأولی بحوطة طالبات ومنسوبات الروضة 

 سدیر
 م١٢/١٢/٢٠١٨ ١٦

٣٠ 
طالبات ومعلمات المدرسة الخامسة الابتدائیة بحوطة 

 سدیر
 م١٣/١٢/٢٠١٨ ٧٦

 



 م٢٦٢٢٠١٨ ٢٨ طلاب مدرسة التویم الابتدائیة والمتوسطة ١١

١٢ 
الأســتاذ نابــت العجــالین (رئــیس مرکــز التــویم) والوفــد 

 م٢٦٢٢٠١٨ ٣٨ المرافق معه

 م٢٧٢٢٠١٨ ٦٥ طلاب مدارس منار سدیر الابتدائیة بالمجمعة ١٣

 ٢٣٢٠١٨ ٥٠ زیارة أعضاء مجلس سدیر بمحافظة المجمعة ١٤

١٥ 

ـــاب "التـــاریخ المختصـــر للعلاّمـــة  حفـــل تدشـــین کت
ــه أبــابطین"  ــن عبدالل ــدالرحمن ب ــیخ عب ــي الش القاض

بــن محمــد  هــــ. تــألیف الأســتاذ عبداللــه١١٢١ هـــ ١٠٥٠
 أبابطین

 م٣٣٢٠١٨ ٢٠٠

١٦ 
ــر  ــن جبی ــد ب ــیخ محم ــطة الش ــة متوس ــاب مدرس طل

 م٦٣٢٠١٨ ٢٥ بالمجمعة

١٧ 
ــد بــن حنبــل الابتدائیــة  طلــاب مدرســة الإمــام أحم

 م٦٣٢٠١٨ ٢٢ بالمجمعة

١٨ 
السیدة حصة بنـت صـالح الدویسـي وابنتهـا منـال بنـت 

 م٩٣٢٠١٨ ١٠ عبدالله بن ماضي ومرافقیهم

 م١٣٣٢٠١٨ ٢٠ طلاب مدرسة متوسطة المجمعة ١٩

٢٠ 
طلــاب مجمــع أهــل القــرآن التعلیمــي لتحفــیظ القــرآن 

 م١٧٣٢٠١٨ ١٩ الکریم بالریاض

 م١٩٣٢٠١٨ ٢٨ طلاب متوسطة وثانویة جلاجل ٢١

٣٤

مدرسة حي السبعین االبتدائیة بروضة سدیراسم املدرسة

٢٠-٢-٢٠١٨مالتاریخ ٢٠عدد الزّوار 



 م٢٢٣٢٠١٨ ١١ طلاب مدرسة الإمام الشافعي بالمجمعة ٢٢

٢٣ 
العثمـان (رئـیس رابطـة غواصـي جـدة)  الأستاذ عبداللـه

ـــباب  ـــة ش ـــو لجن ـــي (عض ـــیر الرخیم ـــتاذ مس والأس
 المجمعة)

 م٧٤٢٠١٨ ٢

 م٩٤٢٠١٨ ٣١ طلاب مدرسة الفیصلیة بالمجمعة ٢٤

 م١٠٤٢٠١٨ ٣٩ أطفال روضة التنمیة الاجتماعیة في جلاجل ٢٥

 م١٢٤٢٠١٨ ٢٠ أعضاء فرع الجمعیة الوطنیة للمتقاعدین بالریاض ٢٦

٢٧ 
الأستاذ نابـت العجـالین (رئـیس مرکـز التـویم) وضـیوفه 

 م١٤٤٢٠١٨ ٢٩ الکرام

٢٨ 
ـــدالرحمن أبوحیمـــد النســـائیة  دار معـــالي الشـــیخ عب

 م١٥٤٢٠١٨ ٣٨ لتحفیظ القرآن الکریم بعودة سدیر

٢٩ 
ــدالعزیز  ــن عب ــه ب ــك عبدالل ــز المل ــاء مرک ــیس وأعض رئ

 م١٦٤٢٠١٨ ٣٠ لخدمة اللغة العربیة

٣٠ 
ـــأولی  ـــة ال ـــة الابتدائی ـــوبات المدرس ـــات ومنس طالب

 م١٨٤٢٠١٨ ٤٩ (الصفوف الدنیا) بحوطة سدیر

٣١ 
ـــأولی  ـــة ال ـــة الابتدائی ـــوبات المدرس ـــات ومنس طالب

 م١٩٤٢٠١٨ ٦١ (الصفوف العلیا) بحوطة سدیر

٣٢ 
طلـــاب الجمعیـــة الخیریـــة لتحفـــیظ القـــرآن الکـــریم 

عبداللـه بالریاض (حلقـات الشـیخ صـالح السـیار بجـامع 
 بن مسعود)

 م٢٠٤٢٠١٨ ١٨

٣٥



٣٣ 
الأســتاذ محمــد الصــالح وضــیوفه (جماعــة مســجد 

م٢٠٤٢٠١٨ ١٦أنس بن مالك بحي الربیع بالریاض)

٣٤ 
ـــة  الملحـــق العســـکري والبحـــري والجـــوي بجمهوری
ــانع  ــداللطیف الم ــة أ.عب ــي برفق ــین ل ــد ل الصــین العمی

وإخوانه الکرام.
م٢٣٤٢٠١٨ ٨

م٢٤٤٢٠١٨ ٢٢الثانویة الأولی بروضة سدیرطالبات مدرسة  ٣٥

٣٦ 

ـــه المســـیند  ـــد المســـیند أ.عبدالل ـــراهیم أ.خال أ.إب
ــورى)  ــس الش ــان بمجل ــام إدارة اللج ــدیر ع ــد (م الحام
ـــد المســـیند (مســـاعد مـــدیر إدارة المراســـم  أ.فه

بمجلس الشورى) د.مساعد المسیند

م٢٧٤٢٠١٨ ٥

٣٧ 
ــه  ــن عبدالل ــد ب ــة خال ــدولي برفق ــك ال ــن البن ــاء م أعض

م٢٧٤٢٠١٨ ٨أبابطین، ومحمد بن عبدالرحمن أبابطین

٣٨ 
ــا  ــادرة تراثن ــس مب ــید مؤس ــورة الرش ــتاذة ن ٢٠٣٠الأس

م١٩٦٢٠١٨ ٥برفقة عضوات المبادرة

م٢٧٢٠١٨ ٢الممثل محمد المنصور والممثل علي إبراهیم ٣٩

٤٠ 
ثابــت (رضــي اللــه عنــه) فــي طلــاب حلقــات حســان بــن 

م١٣٧٢٠١٨ ١٢الرس

م١٣٧٢٠١٨ ١٤مجموعة من أسرة السدیري الکرام ٤١

م١٥٧٢٠١٨ ٣٠نادي مدرسة الحي للبنات بحوطة سدیر ٤٢

٣٦



 م٢٣٧٢٠١٨ ٢ المؤرخ محمد الفیصل وابنه حمد ٤٣

 م٢٤٧٢٠٨ ٢٦ فریق عمل برنامج (رحّال) لتصویر عرض وثائقي ٤٤

 م٢٧٧٢٠١٨ ٦ الأستاذ عثمان العیسی وضیوفه من الإمارات ٤٥

٤٦ 
ــة  ــابطین برفق ــدالکریم أب ــن عب ــدالرحمن ب ــتاذ عب الأس
ـــیل،  ـــدالرحمن العص ـــي، د.عب ـــد الترک ـــیوفه د.ماج ض

 د.نبیل الحیدري
 م٢٨٧٢٠١٨ ٤

٤٧ 
ــواف  ــور ن ــدّوع) والمص ــدیعي (ج ــد الج ــامي محم الإعل

 م٢١٨٢٠١٨ ٦ العصیمي وضیوفهم

٤٨ 
الأســـتاذ عبـــدالرحمن بـــن عبداللـــه أبـــابطین برفقـــة 

 م٣١٠٢٠١٨ ٢ الأمریکیة). السید کین لیفیل (رئیس شرکة 

٤٩ 
معالي الـدکتور عبـدالعزیز الحامـد (مـدیر جامعـة الـأمیر 
ســـطان بـــالخرج) برفقـــة الـــدکتور خالـــد المهیـــدب 

 وضیوفه من أساتذة الجامعة.
 م١٣١٠٢٠١٨ ١٥

٥٠ 
لتصـویر تغطیـة  أعضاء برنـامج (هـي وهـو) بقنـاة 

 م٢٠١٠٢٠١٨ ٨ عن الملتقی ومزرعة العائذیة

٥١ 
حفــل حفــل تکــریم أوائــل مــدراء المــدارس الابتدائیــة 
ــم  ــدیر، وت ــإقلیم س ــیم ب ــن روّاد التعل ــة وم النظامی

 شخصیة. ٢٥تکریم 
 م٢٦١٠٢٠١٨ ٥٠٠

٥٢ 
ـــطة  ـــة والمتوس ـــة الابتدائی ـــات المدرس ـــة طالب الثانی

 م٣٠١٠٢٠١٨ ٢٢ بروضة سدیر (الصف الثاني المتوسط)

٣٧

طالب مدرسة التویم االبتدائیة واملتوسطة اسم املدرسة

٢٦-٢-٢٠١٨مالتاریخ ٢٨عدد الزّوار 



 م٦١١٢٠١٨ ٢٧ طلاب متوسطة الشیخ محمد بن جبیر بالمجمعة ٥٣

٥٤ 
طالبــات ومعلمــات المدرســة الابتدائیــة الثالثــة بحوطــة 

 م٧١١٢٠١٨ ٧٩ سدیر

٥٥ 
المهنــدس مــذکر بــن دغــش القحطــاني (عضــو هیئــة 

 م٨١١٢٠١٨ ٣ المهندسین)

٥٦ 
ـــأولی  ـــطة ال ـــة المتوس ـــات المدرس ـــات ومعلم طالب

 م١٣١١٢٠١٨ ٧٥ بالحصون

٥٧ 
طالبـــات ومعلمـــات المدرســـة المتوســـطة والثانویـــة 

 م١٤١١٢٠١٨ ٣٩ الأولی بروضة سدیر

٥٨ 
طالبــــات ومعلمــــات المدرســــة الابتدائیــــة الــــأولی 

 م١٩١١٢٠١٨ ١١٠ والفصول الفکریة في الحصون

 م٥١٢٢٠١٨ ٤٩ ابتدائیة جنوبیة سدیرطالبات ومعلمات مدرسة  ٥٩

 م٩١٢٢٠١٨ ٤٤ طلاب المدرسة السعودیة الابتدائیة بالمجمعة ٦٠

 م١٠١٢٢٠١٨ ١٩ طلاب مدرسة سعید بن زید الابتدائیة في جلاجل ٦١

 م١١١٢٢٠١٨ ٥٠ طالبات ومعلمات مدرسة جنوبیة سدیر الابتدائیة ٦٢

٦٣ 
الـأولی بحوطــة طالبـات ومنســوبات الروضـة الحکومیــة 

 م١٢١٢٢٠١٨ ١٦ سدیر

٦٤ 
ـــة  ـــة الابتدائی ـــة الخامس ـــات المدرس ـــات ومعلم طالب

 م١٣١٢٢٠١٨ ٧٦ بحوطة سدیر

٣٨



٦٥ 
الأســتاذ عبداللــه بــن إبــراهیم الــدامغ وضــیوفه الکــرام 

م١٥١٢٢٠١٨ ١٠من الدمام

م١٨١٢٢٠١٨ ٢٠مجموعة من سیدات أسرة المعجل وأقاربهم ٦٦

م٢٥١٢٢٠١٨ ٣٠المستقبل بالریاضأعضاء نادي جیل ٦٧

م٣٠١٢٢٠١٨ ١٥أعضاء نادي الحي بثانویة الملك عبدالله بالمجمعة ٦٨

٦٩ 
ــابطین (أبــو ســعد)  ــه أب ــارة العــم محمــد بــن عبدالل زی

م٣١١٢٢٠١٨ ٨وأبنائه وضیوفه

٧٠ 
زوّار مـــن مختلـــف المـــدن والمنـــاطق فتـــرة إجـــازة 

م٣١١٢٢٠١٨ ٤٠٠منتصف العام للمدارس

٣٩



٤٠

مدارس منار سدیر االبتدائیة باملجمعةاسم املدرسة

٢٧-٢-٢٠١٨مالتاریخ ٦٥عدد الزّوار 



٤١

 التاریخ الزوّار عدد الوفد م

 م٢٠٢٢٠١٨ ٢٠ طلاب مدرسة حي السبعین الابتدائیة بروضة سدیر ١

 م٢٦٢٢٠١٨ ٢٨ طلاب مدرسة التویم الابتدائیة والمتوسطة ٢

 م٢٧٢٢٠١٨ ٦٥ طلاب مدارس منار سدیر الابتدائیة بالمجمعة ٣

 م٦٣٢٠١٨ ٢٥ بن جبیر بالمجمعة طلاب مدرسة متوسطة الشیخ محمد ٤

 م٦٣٢٠١٨ ٢٢ طلاب مدرسة الإمام أحمد بن حنبل الابتدائیة بالمجمعة ٥

 م١٣٣٢٠١٨ ٢٠ طلاب مدرسة متوسطة المجمعة ٦

٧ 
طلاب مجمع أهل القرآن التعلیمي لتحفیظ القرآن الکریم 

 م١٧٣٢٠١٨ ١٩ بالریاض

 م١٩٣٢٠١٨ ٢٨ طلاب متوسطة وثانویة جلاجل ٨

 م٢٢٣٢٠١٨ ١١ طلاب مدرسة الإمام الشافعي بالمجمعة ٩

 م٩٤٢٠١٨ ٣١ طلاب مدرسة الفیصلیة بالمجمعة ١٠

 م١٠٤٢٠١٨ ٣٩ أطفال روضة التنمیة الاجتماعیة في جلاجل ١١

١٢ 
دار معالي الشیخ عبدالرحمن أبوحیمد النسائیة لتحفیظ 

 م١٥٤٢٠١٨ ٣٨ القرآن الکریم بعودة سدیر



٤٢

١٣ 
طالبات ومنسوبات المدرسة الابتدائیة الأولی (الصفوف 

م١٨٤٢٠١٨ ٤٩الدنیا) بحوطة سدیر

١٤ 
طالبات ومنسوبات المدرسة الابتدائیة الأولی (الصفوف 

م١٩٤٢٠١٨ ٦١العلیا) بحوطة سدیر

١٥ 
طلاب الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکریم بالریاض 

م٢٠٤٢٠١٨ ١٨(حلقات الشیخ صالح السیار بجامع عبدالله بن مسعود)

م٢٤٤٢٠١٨ ٢٢طالبات مدرسة الثانویة الأولی بروضة سدیر ١٦

م١٣٧٢٠١٨ ١٢طلاب حلقات حسان بن ثابت (رضي الله عنه) في الرس ١٧

م١٥٧٢٠١٨ ٣٠للبنات بحوطة سدیرنادي مدرسة الحي  ١٨

١٩ 
طالبات المدرسة الابتدائیة والمتوسطة الثانیة بروضة 

م٣٠١٠٢٠١٨ ٢٢سدیر (الصف الثاني المتوسط)

م٦١١٢٠١٨ ٢٧طلاب متوسطة الشیخ محمد بن جبیر بالمجمعة ٢٠

م٧١١٢٠١٨ ٧٩طالبات ومعلمات المدرسة الابتدائیة الثالثة بحوطة سدیر ٢١

م١٣١١٢٠١٨ ٧٥طالبات ومعلمات المدرسة المتوسطة الأولی بالحصون ٢٢

٢٣ 
طالبات ومعلمات المدرسة المتوسطة والثانویة الأولی 

م١٤١١٢٠١٨ ٣٩بروضة سدیر



٤٣

مدرسة متوسطة الشیخ محمد بن جبیر باملجمعة اسم املدرسة

٦-٣-٢٠١٨مالتاریخ ٢٥عدد الزّوار 

٢٤ 
طالبات ومعلمات المدرسة الابتدائیة الأولی والفصول 

م١٩١١٢٠١٨ ١١٠الفکریة في الحصون

م٥١٢٢٠١٨ ٤٩مدرسة ابتدائیة جنوبیة سدیرطالبات ومعلمات  ٢٥

م٩١٢٢٠١٨ ٤٤طلاب المدرسة السعودیة الابتدائیة بالمجمعة ٢٦

م١٠١٢٢٠١٨ ١٩طلاب مدرسة سعید بن زید الابتدائیة في جلاجل ٢٧

م١١١٢٢٠١٨ ٥٠طالبات ومعلمات مدرسة جنوبیة سدیر الابتدائیة ٢٨

٢٩ 
الحکومیة الأولی بحوطة طالبات ومنسوبات الروضة 

م١٢١٢٢٠١٨ ١٦سدیر

٣٠ 
طالبات ومعلمات المدرسة الخامسة الابتدائیة بحوطة 

م١٣١٢٢٠١٨ ٧٦سدیر



٤٤



٤٥



٤٦

مدرسة اإلمام أحمد بن حنبل االبتدائیة باملجمعةاسم املدرسة

٦-٣-٢٠١٨مالتاریخ ٢٢عدد الزّوار 



٤٧



٤٨

مدرسة متوسطة املجمعةاسم املدرسة

١٣-٣-٢٠١٨مالتاریخ ٢٠عدد الزّوار 



٤٩



٥٠



٥١

طالب مجمع أهل القرآن التعلیمي لتحفیظ اسم املدرسة
القرآن الکریم بالریاض

١٧-٣-٢٠١٨مالتاریخ ١٩عدد الزّوار 



٥٢



٥٣

مدرسة متوسطة وثانویة جالجلاسم املدرسة

١٩-٣-٢٠١٨مالتاریخ ٢٨عدد الزّوار 



٥٤



٥٥



٥٦



٥٧

مدرسة اإلمام الشافعي باملجمعة اسم املدرسة

٢٢-٣-٢٠١٨مالتاریخ ١١عدد الزّوار 



٥٨



٥٩



٦٠

مدرسة الفیصلیة باملجمعة اسم املدرسة

٩-٤-٢٠١٨مالتاریخ ٣١عدد الزّوار 



٦١



٦٢



٦٣



٦٤

روضة التنمیة االجتماعیة ي جالجلاسم املدرسة

١٠-٤-٢٠١٨مالتاریخ ٣٩عدد الزّوار 



٦٥



٦٦



٦٧

دار معالي الشیخ عبدالرحمن أبوحیمد النسائیة اسم املدرسة
لتحفیظ القرآن الکریم بعودة سدیر

١٥-٤-٢٠١٨مالتاریخ ٣٨عدد الزّوار 



٦٨

املدرسة االبتدائیة األولی بحوطة سدیراسم املدرسة

١٨-٤-٢٠١٨مالتاریخ ٤٩عدد الزّوار 



٦٩

املدرسة االبتدائیة األولی (الصفوف العلیا) اسم املدرسة
بحوطة سدیر

١٩-٤-٢٠١٨مالتاریخ ٦١عدد الزّوار 



٧٠

الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکریم بالریاضاسم املدرسة
(حلقات الشیخ صالح السیار بجامع عبداهللا بن مسعود)

٢٠-٤-٢٠١٨مالتاریخ ١٨عدد الزّوار 



٧١

مدرسة الثانویة األولی بروضة سدیراسم املدرسة

٢٤-٤-٢٠١٨مالتاریخ ٢٢عدد الزّوار 



٧٢

حلقات حسان بن ثابت – رضي اهللا عنه – ي الرساسم املدرسة

١٣-٧-٢٠١٨مالتاریخ ١٢عدد الزّوار 



٧٣



٧٤



٧٥

نادي مدرسة الحي للبنات بحوطة سدیراسم املدرسة

١٥-٧-٢٠١٨مالتاریخ ٣٠عدد الزّوار 



٧٦

املدرسة االبتدائیة واملتوسطة الثانیة بروضة سدیراسم املدرسة

٣٠-١٠-٢٠١٨مالتاریخ ٢٢عدد الزّوار 



٧٧

مدرسة متوسطة الشیخ محمد بن جبیر باملجمعةاسم املدرسة

٦-١١-٢٠١٨مالتاریخ ٢٧عدد الزّوار 



٧٨



٧٩



٨٠

املدرسة االبتدائیة الثالثة بحوطة سدیراسم املدرسة

٧-١١-٢٠١٨مالتاریخ ٧٩عدد الزّوار 



٨١

املدرسة املتوسطة األولی بالحصوناسم املدرسة

١٣-١١-٢٠١٨مالتاریخ ٧٥عدد الزّوار 



٨٢



٨٣

املدرسة املتوسطة والثانویة األولی بروضة سدیراسم املدرسة

١٤-١١-٢٠١٨مالتاریخ ٣٩عدد الزّوار 



٨٤

املدرسة االبتدائیة األولی والفصول الفکریة ي الحصوناسم املدرسة

١٩-١١-٢٠١٨مالتاریخ ١١٠عدد الزّوار 



٨٥

مدرسة ابتدائیة جنوبیة سدیر اسم املدرسة

٥-١٢-٢٠١٨مالتاریخ ٤٩عدد الزّوار 



٨٦

املدرسة السعودیة االبتدائیة باملجمعةاسم املدرسة

٩-١٢-٢٠١٨مالتاریخ ٤٤عدد الزّوار 



٨٧



٨٨

مدرسة سعید بن زید االبتدائیة ي جالجلاسم املدرسة

١٠-١٢-٢٠١٨مالتاریخ ١٩عدد الزّوار 



٨٩



٩٠

مدرسة جنوبیة سدیر االبتدائیةاسم املدرسة

١١-١٢-٢٠١٨مالتاریخ ٥٠عدد الزّوار 



٩١

مدرسة الروضة الحکومیة األولی بحوطة سدیراسم املدرسة

١٢-١٢-٢٠١٨مالتاریخ ١٦عدد الزّوار 



٩٢

املدرسة االبتدائیة الخامسة بحوطة سدیراسم املدرسة

١٣-١٢-٢٠١٨مالتاریخ ٧٦عدد الزّوار 



امللتقی
ي عیون 
الصحافة



٩٤

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

األحـد 
٢٠١٨/٢/١٨م 

العدد

١٦٥٧٩



٩٥

الصحیفة

صحیفة 
الیــوم

التاریخ

االثنین 
٢٠١٨/٢/١٩م 

العدد

١٦٣٢٠



٩٦

الصحیفة

صحیفة 
الیــوم

التاریخ

األحـد 
٢٠١٨/٢/٢٥م 

العدد

١٦٣٢٦



٩٧

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة

التاریخ

االثنین 
٢٠١٨/٣/١٢م

العدد

١٦٦٠١



٩٨

الصحیفة

صحیفة 
الیــوم

التاریخ

الثالثاء 
٢٠١٨/٤/١٠م 

العدد

١٦٣٧٠



٩٩

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

األربعاء 
٢٠١٨/٤/٢٥م 

العدد

١٦٦٤٥



١٠٠

الصحیفة

صحیفة 
الیــوم

التاریخ

االثنین 
٢٠١٨/٥/٤م 

العدد

١٦٤٢٥



١٠١

الصحیفة

صحیفة 
الیــوم

التاریخ

الخمیس 
٢٠١٨/٥/٧ م 

العدد

١٦٤٢٨



١٠٢

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

االثنین 
٢٠١٨/٨/١٨م 

العدد

١٦٧٦٠



١٠٣

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

السبت
٢٠١٨/٩/٢٢م 

العدد

١٦٧٩٥



١٠٤

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

الخمیس
٢٠١٨/٩/٢٧ م 

العدد

١٦٨٠٠



١٠٥

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

األحد 
٢٠١٨/٩/٣٠م 

العدد

١٦٨٠٣



١٠٦

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

الجمعة 
٢٠١٨/١٠/٢٦م  

العدد

١٦٨٢٩



١٠٧

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

الثالثاء
٢٠١٨/١٠/٣٠م  

العدد

١٨٣٩٠



١٠٨

الصحیفة

صحیفة 
الجزیرة 

التاریخ

الثالثاء
٢٠١٨/١١/٢٧م   

العدد

١٦٨٦١



بعض صور
مزرعــــة
العائذیـة



١١٠

مجلس الشیخ محمد بن عبـداملحسـن أبابطیــن



قصر العائذیة

١١١



١١٢

مکتبة سدیر الوثائقیة



١١٣

متحف أبابطین التراثي



١١٤

صورة جویة ملزرعة العائذیة

الغار الذي یهطل منه املاء (بفضل اهللا)



قالوا 
عنــا



صاحب السمو امللکي األمیر
نایف بن عبدالعزیز (رحمه اهللا)

ولي العهد

١١٦



خادم الحرمین الشریفین 
امللك سلمان بن عبدالعزیز

حفظه اهللا

١١٧



١١٨

صاحب السمو امللکي األمیر
عبداملجید بن عبدالعزیز (رحمه اهللا)

أمیر منطقة مکة املکرمة



١١٩

صاحب السمو امللکي األمیر
سطام بن عبدالعزیز (رحمه اهللا)

نائب أمیر منطقة الریاض



١٢٠

صاحب السمو امللکي األمیر
مقرن بن عبدالعزیز



١٢١

تشرف امللتقی برعایته حفل افتتاح 
مکتبة سدیر الوثائقیة ومتحف 

أبابطین التراثي، وذلك یوم الجمعة 
١٤٣٦/٢/١٣هـ املوافق ٢٠١٤/١٢/٥م.

صاحب السمو امللکي األمیر
أحمد بن عبدالعزیز



١٢٢

صاحب السمو امللکي األمیر
سعود الفیصل (رحمه اهللا)

وزیر الخارجیة



١٢٣

صاحب السمو امللکي األمیر
خالد الفیصل

أمیر منطقة مکة املکرمة



١٢٤

صاحب السمو امللکي األمیر
فیصل بن بندر بن عبدالعزیز

أمیر منطقة الریاض



١٢٥

صاحب السمو امللکي األمیر
سعود بن نایف بن عبدالعزیز

أمیر املنطقة الشرقیة



١٢٦

صاحب السمو امللکي األمیر الدکتور
فیصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزیز

أمیر منطقة القصیم

تشرف امللتقی الثقاي بزیارته مرتین، 
األولی یوم السبت ١٤٣٧/١/٢٥هـ، والثانیة 

یوم الخمیس ١٤٣٩/١٢/٥هـ.  



١٢٧

صاحب السمو امللکي األمیر
ترکي بن طالل بن عبدالعزیز

أمیر منطقة عسیر
قام سموه بزیارة ملتقی عبداهللا بن 

محمد أبابطین الثقاي، واالطالع ی 
املکتبة واملتحف وأخذ جولة حول مزرعة 
العائذیة، وذلك یوم السبت ١٤٣٦/٥/١٦هـ
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