
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارةإعضاء مجلس الذاتية ألة لسير ا
 للتراث أبابطينمـحمد مؤسسة عبدهللا بن 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعم هللا الشحمً الشحيم                   

 

 

 العيرة الزاجيت             

 

 عبذهللا بً محمذ بً عبذالعضيض أبابطين

 

 املإهالث العلميت :

 هـ.5;35عام بكالىسيىط محاظبت و ئداسة أعمال مً جامعت امللك ظعىد   -

 .م98;3 عامألامشيكيت  خحذةبالىالًاث املهيا س فى جحليل ألاهظمت مً جامعت جىىب كاليماجعخير في   -
 

 ألاعمال العابلت:

 .(باملشجبت الخامعت عشش)الصحي باملىطلت الششكيت  مذًش عام مصلحت املياه والصشف -

 .عظى هيئت الشي والصشف باألحعاء )بمىجب كشاس مجلغ الىصساء(  -

 .العشبي بذول الخليج عظى جمعيت جىليت املياه -

 .بالغشفت الخجاسيت الصىاعيت باملىطلت الششكيتسئيغ لجىت امللاولين  -

 سئيغ لجىت ئحياء الترار في الجمعيت الععىدًت لعلىم العمشان بالششكيت -

 صىذوق أظشة آل أبابطين .ئداسة ئيغ مجلغ س  -

ت بشوطت ظذًش .ئداسة سئيغ مجلغ  -  الجمعيت الخيًر

 بمحافظت املجمعت. عظى هيئت العياحت والترار الىطني -

 سئيغ لجىت الخطىيش بشوطت ظذًش . -

 .مجلغ ألاوكاف باملىطلت الششكيتفي  عظى -



 

 ألاعمال الحاليت:

 

 .)سئيغ مجمىعت عبذهللا بً محمذ أبابطين )امللاوالث العامت والعلاساث والصىاعت 

  ملخلى عبذهللا بً محمذ أبابطين الشلافيسئيغ: 

بكل ألامىس الششعيت  ـ، تهخمه5/3/3645وهي مإظعت زلافيت جأظعذ بمىافلت الهيئت العامت للشياطت بخاسيخ 

ً، وطباعت الكخب وجكشيم  ،والشعش الخاسيخيت وألادبيتوالعلميت و  املىاظباث  ، وئكامتراث الىفع العلمياملميًز

 والذسوع الخكشيميت. العلميت والشلافيت، وحصل امللخلى على العذًذ مً شهاداث الشكش 
 

 :الشلافي شطت امللخلىأووهزه بعظا مً 

 للاءاث مع أصحاب الفظيلت العلماء و ألادباء و الشعشاء. -3

 ملشاسكت في مىاظباث اليىم الىطني.ا -4

 هذوة عً مشض اهفلىهضا الطيىس بشعاًت وصاسة الضساعت. -5

 هذوة جكشيم الطلبت املخفىكين. -6

 . مفتي الذًاس الىجذًت في صمىه بابطينأ للشيخ عبذهللا بً عبذالشحمً "الشوض املشبع" ئعادة طبع كخاب -7

 . "بابطينأشمان الكشيم بً عدًىان الشاعش عبذ"ئعادة طبع  -8

 ."بابطينأدًىان الشاعش ئبشاهيم بً عبذالكشيم "طبع ئعادة  -9

 للشيخ ابشاهيم البيهلي . "املحاظً واملعاوئ "ئعادة طبع كخاب  -:

 " للذكخىس محمذ بً ظعذ الشىيعش.خطأ جاسيخي حىل الىهابيتجصحيح ئعادة طبع كخاب " -;

 جأليف ألاظخار عبذالكشيم اللصير . "مخفائلىن "كخاب  طبعئعادة  -31

  .الشيخ ساشذ بً حعين العبذ الكشيم جأليف "الذسوط اليىميت"ة طبع كخاب ئعاد -33

لاظالم بين لافشاط والخفشيط ، جاصة ، طلب العلم وفظل العلماء املطبىعاث وألاششطت مشل لا  مجمىعت مً -34

 الصالة والحج، املعكشاث واملخذساث وأطشاسها ، الفيذًى وأطشاسه .

 ئعادة طبع كخاب الشيخ عبذاملحعً بً ئبشاهيم ابابطين. -35

الفظيلت العلماء  شكش مً أصحاب العمى امللكي ألامشاء وأصحاب خطاب 3111بأكثر مً امللخلى  كشم -36

 ً ًخىاصلىن مع مىجضاث امللخلى.موأصحاب املعالي والععادة وم

 .على العذًذ مً الذسوع والشهاداث الخلذًشيت مً مخخلف اللطاعاث الحكىميت وألاهليتامللخلى حصل  -37

 



 :كام بخأليف مجمىعت مً الكخب   

  (أجضاءزالزت ) "أها والصحافت وسبع كشن "كخاب. 

  مت اللاض ي الشيخ عبذالشحمً بً الخاسيخ املخخصش ل"كخاب
ا

 "عبذهللا بً ظلطان أبابطينلعال

 هـ(.3343 -هـ 3171)

 مً سوطت ظذًش ئلى مشافلت امللك عبذالعضيض كخاب "جاسيخ ألامير محمذ بً عبذالعضيض بً ماض ي ..." 

  سوطت ظذًشمذًىت العياحت في "كخاب". 

  الىخيل والضيخىن والعىاك"كخاب". 

 "كخاب "عشفان لذًشحي سوطت ظذًش 

  أظشة آل أبابطين"كخاب "محطاث في جاسيخ 

 "كخاب "جاسيخ صىذوق وجائضة أظشة آل أبابطين 

 "كخاب "مً مإلفاث أظشة أبابطين 

 

 

  مشخص مً هيئت العياحت والترار الىطني( كطعت جشازيت. 7111أوشأ مخحف أبابطين التراسي، ويحىي( 

 ًألف كخاب. 311 أوشأ مكخبت ظذًش الىزائليت، ومكخبت املىطلت الششكيت الىزائليت، وجحىي ماًضيذ ع 

 شض دائم للصحف واملجالث الععىدًت مىز عهذ املإظغ امللك عبذالعضيض.أوشأ مع 

 .أوشأ معشض دائم للىخلت ومىخجاتها وما عمل لها مً دساظاث 

  طيف وخصص لخذماث  711ويدعع ل  ،مجلغ الشيخ محمذ بً عبذاملحعً أبابطين وأبىاؤهأوشأ

 )
ً
 .وأوشطت اللطاع العام والخاص )مجاها

 .ًلىم بالكخابت بالصحف الععىدًت في مخخلف املجاالث الاجخماعيت والعلميت 

  ًلض ي ًىمه في خذمت العيذة الىالذة الجىهشة بيذ محمذ بً ماض ي، وئرا جىفش الىكذ في اللشاءة

 وجمع الترار واملخطىطاث.



محمد بن عبدالله أبابطني  

  www.ababtain-group.com   

تاريخ الميالد : 1982/9/7م
رقم الهوية : 1034314201 

ceo@ababtain-group.com :البريد اإللكتروين

0555931000   
0138644555    
0138645999    

المؤهالت العلمية:

بكالوريــوس قانــون، مــن جامعــة البحريــن )عــام 2007م( ، ودبلــوم نظــم معلومــات إدارية مــن جامعة الملــك فيصل )عــام 2004م(، 
ودورات تدريبيــة يف الكمبيوتــر، ودورة يف اللغــة اإلنجليزيــة من كندا.

الخبرات العملية:

 من 2010/1/1م حتى تاريخه:

  الرئيس التنفيذي لمجموعة عبداهلل بن محمد أبابطين.

المجموعــة مصنفــة )درجــة ثانيــة( يف مجــال المبــاين حســب تصنيــف المقاوليــن، ويبلــغ عــدد موظفيهــا حــدود ألــف موظــف مــا 
بيــن )مهندســين - فنييــن - إدارييــن - عمــال(.

المهام الوظيفية:

ــن،  ــي الباط ــركات ومقاول ــن والش ــع الموردي ــة م ــعار، المفاوض ــل األس ــة، تحلي ــات الحكومي ــاريع والمناقص ــة المش   دراس
شــراء مــواد البنــاء الالزمــة لتنفيــذ المشــاريع اإلنشــائية للمجموعــة، إحضــار عــروض األســعار والمفاوضــة الختيــار األفضــل 
ــاج  ــة عقــود العمــل لموظفــي المجموعــة وعمــل عقــود اإلنت ــن، إعــداد كاف ــي الباطــن والموردي منهــا، إعــداد عقــود مقاول

)المقاولــة( ألعمــال المقــاوالت. إجمالــي قيمــة المشــاريع: حوالــي مليــاري ريـــال.

  اإلشراف المباشر على جميع المشاريع واإلدارات يف المجموعة، منها:
  مشروع إنشاء إسكان الخرب التابع لوزارة اإلسكان )273 وحدة سكنية( بقيمة )132 مليون ريـال(.

  مشروع إنشاء كلية العلوم وكلية االقتصاد بجامعة القصيم  )بقيمة 320 مليون ريـال(.

  مشروع إنشاء كلية المجتمع بجامعة حفر الباطن )بقيمة 153 مليون ريـال(.

  العديد من المشاريع اإلسكانية واألبراج والمباين المتنوعة )قيمتها تتجاوز 1.5 مليار ريـال(.
    www.Ababtain-Group.com

   من 2010/1م حتى تاريخه: 
 الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد بن عبداهلل أبابطين.

ا  من 2004/6م حتى 2009/12م:
  مدير المشرتيات والعقود بمجموعة عبداهلل بن محمد أبابطين.

     www.ababtain-group.com 



المهارات:

  خبرة يف التطوير العقاري.
  خبرة يف تنفيذ مشاريع المباين )السكنية، األبراج، الجامعات، المستشفيات(. 

  خبرة يف إدارة المشاريع واإلشراف وإعداد العقود ألعمال المقاوالت اإلنشائية واألعمال الهندسية والتطوير العقاري.
  اإللمام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئحتها التنفيذية.

المشاركات الحالية:
 مجلس الغرف السعودية:

  منذ 2019/12م: عضو مجلس األعمال السعودي المصري.

  منذ 2019/3م: عضو مجلس األعمال السعودي اإلمارايت.

  منذ 2018/9م: عضو مجلس األعمال السعودي العماين.

  منذ 2017/7م حتى 2019م: عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية. 

    www.csc.org.sa

 الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية: 

  منذ 2015/12/2م حتى اآلن: عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

)الدورة السابعة عشرة والثامنة عشرة(.
    www.chamber.org.sa

المشاركات االجتماعية:

  مؤسسة عبداهلل بن محمد أبابطين للتراث:

  نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة )مؤسســة أهليــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشــرية 
أهدافهــا  ومــن  1442/2/30هـــ(  وتاريــخ   1023 برقــم  االجتماعيــة  والتنميــة 

المحافظــة علــى الــرتاث الوطنــي، والمشــاركة يف األنشــطة الرتاثيــة وإبــراز ونشــر أهميتهــا وإقامــة النــدوات والــدورات المتعلقــة 
ــع مناطــق المملكــة. ــن، ونطــاق خدماهتــا جمي ــم المتميزي ــة وتكري بالــرتاث، واالحتفــال بالمناســبات الوطني

    www.ababtain.com.sa 

 ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين الثقايف:

ــدير  ــة س ــايف، ومكتب ــن الثق ــد أبابطي ــن محم ــداهلل ب ــى عب ــى ملتق ــام عل ــرف الع ــذ 2010/1م: المش   من
ــة  ــبات الوطني ــاركة يف المناس ــة، والمش ــرقية الوثائقي ــة الش ــي، ومكتب ــن الرتاث ــف أبابطي ــة، ومتح الوثائقي
وإقامــة مســابقات وطنيــة يف هــذا المجــال، والعديــد مــن اللقــاءات والنــدوات، واســتضافة األمــراء 

والــوزراء واألدبــاء والمثقفيــن والشــخصيات البــارزة يف المملكــة.

   www.ababtain.com.sa 



  جمعية سدير للتطوير التنموي:

  عضــو مجلــس اإلدارة )جمعيــة أهليــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
برقــم 1985( ومــن أهدافهــا نشــر الوعــي والثقافة ألفــراد المجتمــع وتقديم الخدمــات االجتماعية 

والتأهيــل والتدريــب وتطويــر القــدرات وتحســين المســتوى المعيشــي للفئات المســتفيدة.

 جمعية سدير الثقافية:

  عضــو مؤســس )جمعيــة أهليــة مرخصــة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة( ومــن أهدافهــا تعزيــز الوعــي الثقــايف 
لــدى المجتمــع، وتنميــة حــب القــراءة، وإبــراز الجانــب اإلبداعــي لــدى األدبــاء والمثقفيــن ودعــم وتشــجيع العامليــن يف مجــال 

الحــرف والصناعــات اليدوية.

 حصلــت علــى جائــزة الشــخصيات االعتباريــة يف مجــال العمــل الشــبابي المشــترك بــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة، ووســام االمتيــاز لمجلــس التعــاون، لإلســهامات يف مجــال العمــل الشــبابي.

 تــم تكريــم متحــف أبابطيــن التراثــي مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلطان بــن ســلمان - رئيــس 
الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي - كأحــد المتاحــف المتميــزة علــى مســتوى المملكــة، وذلــك يف 
اللقــاء الرابــع ألصحــاب المتاحــف، برعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر الدكتــور فيصــل بــن مشــعل 

بــن ســعود - أميــر منطقــة القصيــم.

إصدارات الكتب:

  الزيارات الملكية للمنطقة الشرقية.

  من وثائق سدير.

  تاريخ مدن سدير.

  أعالم من سدير.

  موضوعات متنوعة عن سدير.

  مكتبة سدير الوثائقية ومتحف أبابطين التراثي .. تطلعات المستقبل.
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 بن عبداهلل أبابطين   معاذاالسم : 
 م02/02/0770تاريخ الميالد : 

   0260572670رقم الهوية : 
 

 
 االسم : محمد بن عبدهللا أبابطين

             
 
 
 
 
 
 

 
 

 2755555750جوال : 
 2056400777هاتف : 
 2056407777فاكس : 

 mu3aaaath@Gmail.comبريد إلكتروني : 
 
 

 
 

 . م(0207م/0200)للعام الجامعي  الدماممن جامعة  عمارة وتخطيطبكالوريوس 

 

  

 
 

  
 

                                   

  م :02/0205م حتى 5/0205من 
  : أبابطين بمجموعة عبداهلل بن محمد تدريبالعمل 

 جال المباني حسب تصنيف المقاولينثانية في مدرجة المجموعة مصنفة 
 فيال( 050) تدريب بمشروع إسكان الخبر التابع لوزارة اإلسكانالمهام الوظيفية : 

 

 
 

 
  حتى تاريخه : م7/0207من 
  : مهندس معماري بشركة إعمار المشاريع للمقاوالتالعمل 
  مليون ريـال(  722اسم المشروع : مركز الملك عبداهلل الحضاري في الدمام )قيمته 
  شؤون الشركات والموردينحساب الكميات و الوصف الوظيفي : مهندس معماري، متابعة 

 المالكة )أمانة الدمام(.ى الجهة واعتمادها لد بالمشروع
 

 

 البيانات الشخصية

 المؤهالت العلمية

 الخبرات العملية

 وسائل االتصال

mailto:mu3aaaath@Gmail.com
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  )برنامج األوتوكاد الهندسي )ممتاز 
 برنامج ريفيت المعماري 
 برنامج إسكتش أب المعماري 
 برنامج فوتوشوب التصميمي 
 برامج المايكروسوفت 
 
 

 
 
  ملتقى عبداهلل بن محمد أبابطين الثقافي ومكتبة المشاركة في عقد الندوات واللقاءات والفعاليات في

 سدير الوثائقية ومتحف أبابطين التراثي 
 www.ababtain.com.saالموقع االلكتروني 

 
 . حصلت على العديد من الدورات التدريبية في تطوير الذات والخدمة المجتمعية والهندسة في السعودية وبريطانيا 
 جديد لمواكبة التطورات . القدرة العالية في تعلم ماهو 

 
 

 
 

  ق النجاح والتطوريتحقلاإلفادة واالستفادة من معرفتي العلمية وتطبيقها في شركة متميزة . 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الهدف

 المهارات الخاصة

 مهارات الحاسب اآللي
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