
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 البرامج والفعالياتأبرز 

 فعالٌة مسابمة التصوٌر، بالتعاون مع وزارة الثمافة. -1
 والمخطوطات، بالتعاون مع وزارة الثمافة.فعالٌة معرض الوثائك  -2
توثٌك مؤسسة عبدهللا بن دمحم أبابطٌن للتراث بتمنٌة التجول االفتراضً  -3

األمٌر بدر بن فهد بن فٌصل الفرحان آل سعود بحضور سمو  363°
وهً تمنٌة تمكن من رئٌس شركة التجربة البصرٌة لتمنٌة المعلومات 

بكامٌرا بزاوٌة كافة الموالع ر تصوٌاالطالع على كافة الممتنٌات و
التنمل وتمكن المطلع من ضافة محتوى تفاعلً لها، إو °363متعددة 
ٌتم دمج حٌث ترى األحداث كالوالع حٌث التفاصٌل ومعرفة كافة  بٌنها
متحركة فٌها لتضٌف المجسمات الو هاتفٌدٌوالصور والمؤثرات وال

 .على التجربة أعلى درجات الوالعٌة واالنسجام
 م.2322المشاركة فً فعالٌات الٌوم الوطنً لعام  -4
 آالف وثٌمة. 13إنشاء متحف للوثائك، وٌحتوي على ما ٌزٌد عن  -5
 م.2322المشاركة فً فعالٌات ٌوم التأسٌس للعام  -6
المشاركة مع وزارة التعلٌم لتنظٌم زٌارات المدارس )ابتدائً ومتوسط  -7

 للطالب والطالبات. وثانوي(
بمولع المؤسسة   pdfلتراثٌة والوثائمٌة بصٌغة حوٌل الكتب اتمشروع  -8

 www.ababtain.com.saالتراثٌة اإللكترونً 
 نسخة وهً : 4333كتب وطباعة  4إصدار  -9
 «.من وثائك سدٌر»كتاب  -
 «.سدٌر فً عٌون الشعر»كتاب  -
 «.من مؤلفات أسرة آل أبابطٌن»كتاب  -
« أبابطٌنآل »تارٌخ موجز عن إنشاء صندوق وجائزة أسرة »كتاب  -

 «.(وبعض األعمال والممترحات األخرى
بمتحف عبدهللا بن دمحم أبابطٌن « ساٌتن»المشاركة مع مركز الشرلٌة  -13

لسم ، لسم األحجار الكرٌمة، المتحف البحري»التراثً وٌضم ألسام 
ركن ، لسم التراث الشعبً، لسم األجهزة المدٌمة، العمالت اإلسالمٌة

لسم ، لسم األسلحة التراثٌة، طاتلسم الوثائك والمخطو، العروس
 «.لسم الصور النادرة، الصحف المدٌمة

 

 



  

بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 (     تقارير البرامج والفعاليات     )  محضر إقرار 

 دمحم وعلى آله وصحبه وسلم،  أنه الحمد هلل والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن سٌدنا

تم ، م21/13/2323هـ الموافك 4/3/1442 بتارٌخ (  1فً اجتماع مجلس اإلدارة رلم )  

وتم اعتمادها من ، (      تمارٌر البرامج والفعالٌات)     اعتماد االطالع على محتوى 

 وهللا الموفك. ،،مجلس اإلدارة والتولٌع بالعلم على محتواها

تولٌعات أعضاء مجلس اإلدارة :

التوقيعالصفةاالسمم

الرئٌس .األستاذ عبدهللا بن مـحمد أبابطٌن 1

عضو .األستاذة الجوهرة بنت عبدهللا العوٌد 2

نائب الرئٌس .األستاذ مـحمد بن عبدهللا أبابطٌن 3

عضو .األستاذ عبدالعزٌز بن عبدهللا أبابطٌن 4

عضو .أبابطٌنالمهندس معاذ بن عبدهللا  5




