المتحف الشخصي

د.عبدالرحمن بن راشد ال زنان
الزهراني

0505201371

الرياض

االفالج

0101

متحف بيت الجريسي
التراثي

سعود بن حمد بن محمد الجريسي

0535352838

الرياض

ضرماء

0102

متحف بيت الضويحي

صالح بن محمد بن عبدالرحمن
الضويحي

0504143114

الرياض

مرات

0103

متحف ابا بطين

محمد بن عبداهلل بن محمد أبابطين

0555931000

الرياض

روضة سدير

0104

متحف المرشد

عبدالمحسن بن صالح بن عبدالعزيز
المرشد

0555472018

الرياض

الرياض

0105

متحف األمير أبو زيد
محمد األحمد السديري

يزيد بن محمد بن أحمد السديري

0505518000

الرياض

مركز نساح

0106

متحف الضويحي

عبدالرحمن بن حمود الضويحي

0503105800

الرياض

الزلفي

0107

متحف مشوح المشوح

مشوح بن عبد الرحمن بن سعد
المشوح

0505265420

الرياض

الرياض

0108

متحف المغربي للعمالت

عبداهلل بن قاسم بن محمد المغربي

0500833399

الرياض

الرياض

0111

متحف التراث للفنون
والحرف

ناصر بن عبدالعزيز الجذيلي

0555445777

الرياض

الرياض

0112

متحف الدلم عبق التاريخ

علي بن عمر بن محمد الصبران

0556265534

الرياض

الخرج  /الدلم

0113

1437/1/1هـ -
1442/12/30هـ
1437/1/1هـ -
1442/12/30هـ
1437/1/1هـ -
1442/12/30هـ
1437/1/1هـ -
1442/12/30هـ
1437/1/1هـ -
1442/12/30هـ
1437/7/21هـ -
1443/7/20هـ
1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ
1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ
1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ
1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ
1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

متحف عبداهلل الفصام
التراثي

عبداهلل بن فهاد بن عبداهلل ال فصام
الدوسري ( فارس سلمان ال تميم)

0555279933

الرياض

وادي الدواسر

0114

متحف الصادرية التراثي

سلمان بن حمود بن فهيد الهدالء

0500000028

الرياض

وادي الدواسر

0115

متحف الجوير

صالح بن احمد بن علي الجوير

0555123133

الرياض

الزلفي

0116

متحف التميم

صالح بن فرج بن صالح التميم

0556628335

الرياض

األفالج

0117

متحف يوسف المشوح

يوسف عبد الرحمن بن سعد المشوح

0506321707

الرياض

ساجر

0118

متحف ديار العز

سعيد بن علي بن أحمد الغامدي

0555550058

الرياض

المزاحمية

0119

متحف نفحات الماضي

محمد بن ناصر بن محمد الجمعان

0505490320

الرياض

الحريق

0120

متحف حمد السالم

حمد بن سليمان بن سالم السالم

0556288099

الرياض

شقراء ـ أشيقر

0122

متحف الوكيل

عبد اهلل بن موسى بن عبداهلل الوكيل

0556250318

الرياض

الرياض

0123

متحف عشيرة سدير

عبد اهلل بن حمد بن مسلم المسلم

0505227743

الرياض

ضاحية لبن

0125

متحف صالح الموسى

صالح إبراهيم بن صالح الموسى

0505103733

الرياض

الخرج

0126

0504408190

الرياض

الرياض

0127

0503153530

الرياض

ضرماء

0128

متحف الحمدان التراثي

خالد بن ناصر بن عبداهلل الحمدان

0500602004

الرياض

الرياض

0129

متحف العضيب التراثي

جاراهلل بن عبداهلل بن عبدالمحسن
العضيب

0507888887
0557888887

الرياض

الرياض

0130

متحف جذور وتراث
متحف الرضيان التراثي

عبدالعزيز بن عبد ربه بن محيسن
الحازمي
عبدالعزيز بن إبراهيم بن سليمان
الرضيان

1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ
1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ
1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ
1437/6/20هـ -
1443/6/19هـ
1438/5/1هـ -
1441/4/30هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/5/1هـ -
1441/4/30هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/5/1هـ -
1441/4/30هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/5/1هـ -
1441/4/30هـ

1
1
1
1
-

متحف السناوي التراثي

حسين بن ناصر بن محمد السناوي

0557055795

الرياض

الرياض

0131

متحف ابن غوينم
التراثي

عبداهلل بن مبارك بن عبداهلل ال غوينم
الدوسري

0507494976

الرياض

وادي الدواسر

0132

متحف الحسين التراثي

زيد بن محمد بن زيد الحسين

0505259946

الرياض

عودة سدير

0134

متحف شخبوط التراثي

شخبوط بن صالح بن عبدالهادي
المري

0505111750

الرياض

المزاحمية

0136

متحف مليح التراثي

نواف بن ناصر بن فيحان بن سقيان

0554132009

الرياض

الغاط

0137

متحف لجنة التنمية
األهلية للحرف والتراث
بشقراء

ابراهيم بن عبدالرحمن بن ابراهيم
الهدلق

0555125675

الرياض

شقراء

0138

دار الحميد التراثي

عبدالرحمن بن صالح بن سليمان
الحميد

0504425462

الرياض

شقراء  -اشيقر

0139

قديم التعليم

علي صالح علي المبيريك

0506149792

الرياض

الرياض

0140

العصيمي

عبد الرحمن بن عبد اهلل بن عبيد
العصيمي

0505212256

الرياض

الرياض

0141

تعاليل

محمد بن مقرن بن زامل الزامل

0505215242

الرياض

الدرعية -
الجبيلة

0142

السنوات الماضية

زيد بن محمد بن زيد الحسين

0505259946

الرياض

الرياض

0143

0555555450
0554419686

الرياض

الرياض

0144

رواق التراث

لولوه بنت محمد بن ناصر الخثالن

0561969994

الرياض

الرياض

0145

خالد الرضيان التراثي

خالد بن ابراهيم بن سليمان الرضيان

0535388472

الرياض

الرياض

0146

الماجد التراثي

ابراهيم بن ناصر بن حمود الماجد

0503499907

الرياض

المجمعة –
روضة سدير

0147

الدهيمان التراثي

فالح بن سعود بن عبيد العزه
السبيعي

1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/11/4هـ -
1441/11/3هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ

-

الرياض

الدوادمي–مركز
القرارة

0148

الرياض

الدوادمي

0149

متحف التراث اإلنساني

مجدوع بن أحمد أبو راس الغامدي

0555539255

مكة المكرمة

مكة المكرمة /
العزيزية

0202

متحف الشريف

علي بن خلف بن ملبس الشريف

0555700008

مكة المكرمة

الطائف

0204

متحف الدينار اإلسالمي

محمد بن عمر بن حسين نتو

0555508203

مكة المكرمة

مكة المكرمة

0205

بوبكر بن عبدالرحمن بن عمر
العمودي
سالم بن مرعي بن محمد آل مهمل
القحطاني

0555043044
0555492999

مكة المكرمة

مكة المكرمة

0206

0536030700

مكة المكرمة

الطائف

0207

متحف أم الدوم

علي بن جهز بن منير الذيابي

0503052067

مكة المكرمة

الطائف ـ أم الدوم

0208

متحف المعاز التراثي

عبداهلل بن حمود بن حمد ال سعد
القحطاني

0555350881

مكة المكرمة

بحرة -حداء

0209

مكة المكرمة

جدة

0210

مكة المكرمة

جدة

0211

مكة المكرمة

جدة

0212

مكة المكرمة

مكة المكرمة/
الرصيفة

0213

0505502770

مكة المكرمة

مكة المكرمة

0214

0559727411

مكة المكرمة

العرضيات
(ثريبان)

0215

القرارة
موضي العصيمي

متحف بو بكر العمودي
متحف أصالة الماضي

متحف مدينة الطيبات
العالمية للعلوم والمعرفة
متحف عبدالرؤوف
حسن خليل
متحف الفنون المنزلية
بيت التراث المكي
متحف المهندس طالل
خوندنة
آل عباد التراثي

مطلق بن هالل بن محمد الحبردي
العتيبي
موضي بنت حنس بن مناحي الذويب
العصيمي

خالد بن عبدالرؤوف بن حسن خليل
خالد بن عبدالرؤوف بن حسن خليل
خالد بن عبدالرؤوف بن حسن خليل
أ.طارق بن محمد بن بكر سندي -
البائع الى
عادل بن أمين بن حسين حافظ
م .طالل بن عبدالرحمن بن محمد بن
سعيد خوندنة
ناصر بن عباد بن عبدالرحمن ال
الخندق القرني

0555155208
0566267226
0551001155

0503601376
0506369004
0568630603
0503601376
0568630603
0503601376
0504502521
0555515187
0590233332

1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
من1437/1/1هـ
الى 1442/12/30هـ
من1437/1/1هـ
الى 1442/12/30هـ
من1437/6/20هـ
الى 1443/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1443/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1443/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1443/6/19هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من1438/5/1هـ
الى 1441/4/30هـ
من1438/5/1هـ
الى 1441/4/30هـ
من1438/5/1هـ
الى 1441/4/30هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ

1
1
1
1
1
1
1
-

ابن عالي التراثي

عايض بن عالي بن عايض آل خضر
القرني

0504548032

مكة المكرمة

العرضيات
(ثريبان)

0216

روائع الديوان

راكان بن عبيد بن عبداهلل العصيمي

0547404448
0505890775

مكة المكرمة

الطائف

0217

0505364974

مكة المكرمة

مكة المكرمة

0218

0505673900
0555727738

مكة المكرمة

مكة المكرمة

0219

0501749049

مكة المكرمة

جدة

0220

محمد بن حمد الحربي

محمد بن حمد بن خليص الحربي

05002800024

المدينة المنورة

العال

0301

دار المدينة للتراث

عبد العزيز بن عبد الرحمن كعكي

0505321419

المدينة المنورة

المدينة المنورة

0303

متحف أبو رائد التراثي

عبد الرحمن بن محمد بن مطير حميد

0505325901

المدينة المنورة

العال

0304

متحف خيبر

جديد بن تركي بن علي العنزي

0504346881

المدينة المنورة

خيبر

0305

متحف العفري التراثي

عيسى بن صالح بن جميل العفري

054852647

المدينة المنورة

خيبر

0306

البيت التراثي

بدرية بنت محمد بن صالح الخيبري

0590017337

المدينة المنورة

خيبر

0307

سالم بن عيد بن سالم الحجوري
الجهني
عايض بن حضيض بن عايض
المطيري

0555361568
0547080600

المدينة المنورة

ينبع

0308

0505586536

المدينة المنورة

الحمنة

0309

متحف الهيري التراثي

أحمد بن محمد بن صالح الهيري

0506304270

المدينة المنورة

العال

0310

عبدالمجيد الخريجي

عبدالمجيد بن محمد بن عبدالكريم
الخريجي

0505313199
0506070809

المدينة المنورة

المدينة المنورة

0311

سامي كردي
منتجع روحاء
صفحات من التاريخ

متحف رضوى
متحف الحمنة التراثي

سامي بن محمد صالح بن محمد
كردي
محمد بن عمر بن سعيد العامودي
بامشعب
جابر بن عبداهلل بن محمد ال صفيق
الغامدي

1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
-1437/1/1
 1442/12/30هـ
-1437/1/1
1442/12/30
-1437/6/20
1443/6/19
-1437/6/20
1443/6/19
-1437/6/20
1443/6/19
-1437/6/20
1443/6/19
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/11/4هـ -
1441/11/3هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ

1
1
1
1
1
1
-

معرض القران الكريم

شركة سمايا
يمثلها /فواز بن عبداهلل المخرج

0538848616
0555212600

المدينة المنورة

المدينة المنورة

0312

متحف الصالحي التراثي

فهد بن علي بن صالح الصالحي

0505170584

القصيم

عنيزة

0401

متحف دار الحسياني
التراثي

محمد بن عثمان بن سعود الحسياني

0505135010

القصيم

المذنب

0402

متحف الغشام التراثي

يوسف بن علي بن سليمان الغشام

0506151696

القصيم

عنيزة

0403

متحف دار الغفيلي
التراثي

راشد بن صالح بن راشد الغفيلي

0505135474

القصيم

الرس

0404

متحف الشماسية التراثي

عبداهلل بن براك بن سعد الدويحس

0503982006

القصيم

الشماسية

0405

0505133191

القصيم

مدينة بريدة

0406

0505293516

القصيم

بلدة الخبراء
التراثية

0407

عبدالرحمن بن ناصر بن باتل العبري

0505465774

القصيم

بريدة

0408

علي بن سليمان الدبيخي

0505132412

القصيم

بريدة

0409

متحف هذيل التراثي

عبدالعزيز بن محمد بن عايد الهذلي

0505143122

القصيم

بريدة

0410

متحف اللّصف التراثي

عبداهلل بن صالح بن عبداهلل العجاجي

0555131300

القصيم

بريدة

0411

متحف حمد للسيارات
الكالسيكية التراثي

حمد بن ناصر بن سلمان المشيعلي
الحربي

0500907777

القصيم

بريدة

0412

متحف النعيم التراثي

محمد بن ابراهيم بن سليمان النعيم

0505171280

القصيم

عنيزة

0413

متحف البويطن التراثي

محمد بن حمد بن علي السعيد

0500810630

القصيم

عنيزة

0414

متحف العقيالت التراثي
متحف ابن ميمان
التراثي
متحف العبري للتراث
والسيارات القديمة
متحف قصر الدبيخي
التراثي

عبداللطيف بن صالح بن محمد
الوهيبي
أحمد بن صالح بن عبدالرحمن
الميمان

1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
من 1437/1/1هـ
إلى 1442/12/30هـ
من 1437/2/15هـ
إلى 1443/2/14هـ
من 1437/2/15هـ
إلى 1443/2/14هـ
من 1437/2/15هـ
إلى 1443/2/14هـ
من 1437/2/15هـ
إلى 1443/2/14هـ
من 1437/2/15هـ
إلى 1443/2/14هـ
من 1437/2/15هـ
إلى 1443/2/14هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ

1
1
1
1
1
1
1
-

متحف الحمدان التراثي

ابراهيم بن صالح بن حمد الحمدان

0503137007

القصيم

عنيزة

0415

متحف الراجحي التراثي

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن
الراجحي

0504455767
0555177825

القصيم

البكيرية

0416

خالد بن محمد بن علي الجدعي

0503338888

القصيم

الرس

0417

ضيف اهلل بن عبداهلل بن محمد الغفيلي

0552557745

القصيم

الرس

0418

0555177825

القصيم

مركز دخنة -
الرس

0419

0507665544

القصيم

بريدة

0420

0554891654

القصيم

بريدة

0421

فضل بن صالح بن ابراهيم الصالحي

0553208172

القصيم

بريدة

0422

خالد بن عبداهلل بن عبدالكريم الرشيد

0576384616

القصيم

عنيزة

0423

متحف وليد الناجم
التراثي
متحف الفلوة والجوهرة
التراثي

وليد بن عبداهلل بن محمد الناجم

0555921616

الشرقية

األحساء

0501

عبدالوهاب بن سليمان بن عبداهلل
الغنيم

0555806769

الشرقية

الدمام

0502

متحف الخليفة التراثي

حسين بن علي بن عبداهلل الخليفة

0505928917

الشرقية

األحساء

0503

ضيف بن أحمد بن محمد ضيف

0503930343

الشرقية

األحساء

0504

الشرقية

األحساء

0505

الشرقية

األحساء

0506

متحف قلعة جدعية
التراثي
متحف دار األجداد
التراثي
متحف دار الضيغم
التراثي
متحف المجحدي للتراث
والسيارات الكالسيكية
دار النفائس
والمخطوطات
الصالحي للسيارات
الكالسيكية التراثية
الرشيد التراثي

متحف فيض الزمان
التراثي
متحف دار التراث
التراثي
متحف الناصر بالتهيمية
التراثي

عبداهلل بن ضيغم بن زايد الغرابي
الحربي
ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم
المجحدي
عبدالملك بن عبدالوهاب بن علي
البريدي

جعفر بن أحمد بن حسين الخواهر
حيدر بن صادق بن محمد الناصر

0547944830
0505918775
0507951651
0546571111

من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20ه
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
من 1438/3/20هـ
إلى 1441/3/19هـ
1440/07/01هـ
1443/06/ 30هـ
1440/07/01هـ
1443/06/ 30هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
من1437/1/1هـ
الى 1442/12/30هـ
من1438/7/12هـ
الى 1441/7/11هـ
من1437/6/20هـ
الى 1440/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1443/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1443/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1443/6/19هـ

1
1
1

0505918163

متحف صالح الظفر
التراثي

صالح بن عبداللطيف بن صالح الظفر

متحف القهوة

عبداهلل بن ابراهيم بن علي الهجرس

متحف البو عبيد التراثي

خالد بن عبدالرحمن بن علي البوعبيد

متحف النعاثل

سليمان بن محمد بن عبداهلل الماجد
الهزاني

0504927773

متحف كنوز الماضي
التراثي
متحف عبدالرزاق العرب
التراثي

خالد بن محمد بن أحمد الحمل

0504926489

الشرقية

عبدالرزاق بن عبدالعزيز بن محمد
العرب

0541397039
0505925784

الشرقية

األحساء

متحف عاشق التراث

إبراهيم عبداهلل بن عيسى الذرمان

0548337068

الشرقية

األحساء

0513

متحف الخميس التراثي

راشد بن ابراهيم بن صالح الخميس

0532604964

الشرقية

األحساء

0514

متحف المرير

أحمد بن محمد بن سعد المرير

0504913299

الشرقية

األحساء

0515

متحف أبو ردحه التراثي

أحمد بن عبد اهلل بن سعد أبو ردحه

0504818000

الشرقية

الدمام

0516

متحف التحفة الشرقية

عبدالرحمن بن عبداهلل بن سليمان
السعدي

0505821472

الشرقية

الخبر

0517

متحف الدانات التراثي

عبد اهلل بن أحمد بن فرحان العديني

0505847398

الشرقية

الظهران

0518

متحف السعيره التراثي

هايف بن سعود بن هايف الفغم

0505944577

المنطقة
الشرقية

حفر الباطن ـ
السعيره

0519

متحف القرعاء التراثي

العنود بنت عبدالعزيز بن بدر الوطبان
الدويش

0535025425

الشرقية

حفر الباطن

0520

الطيبين

ماجد بن شخص بن عبداهلل الغامدي

0569955888

الشرقية

الخبر

0521

0566657866
0503925250

الشرقية

األحساء

0507

الشرقية

األحساء

0508

الشرقية

األحساء

0509

الشرقية

األحساء

0510

األحساء

0511
0512

من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
الى 1441/2/30هـ
من 1438/4/3هـ
الى 1441/4/2هـ
من 1438/4/3هـ
الى 1441/4/2هـ
من 1438/4/3هـ
الى 1441/4/2هـ
من 1438/4/3هـ
الى 1441/4/2هـ
من1437/3/16هـ
الى 1440/3/15هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ

-

عبداهلل أبابطين التراثي

عبداهلل بن محمد بن عبدالعزيز
ابابطين

0555931000

الشرقية

الخبر

0522

مضر التراثي

محمدعلي بن حسن بن مكي آل ناصر

01138553023

الشرقية

القطيف

0523

العامرية

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن
العامر

0532662757

الشرقية

الخبر

0524

الرقعي

عبداهلل بن سعد بن عايض الرقعي

الشرقية

الظهران

0525

األسمري

تركي بن عبداهلل بن محمد األسمري

الشرقية

الظهران

0526

فتحي البنعلي

فتحي بن أحمد بن درويش البنعلي

0544468286

الشرقية

القطيف  -دارين

0527

محمد بن أحمد بن معتق القحطاني

0505741581
0557646000

عسير

سراة عبيدة

0601

متحف الراقدي للتراث

محمد بن علي الراقدي

0505753329

عسير

أبها

0602

متحف قرية ال عليان

صالح بن محمد القناص ال عليان

0505760614

عسير

النماص

0603

متحف جبل شري
التراثي
متحف سالم يحيى
الخثيمي
متحف قصر ابن هتيل
التاريخي

عامر بن فايز بن علي ال مصبح
الشهري
سالم بن يحيى بن سالم الخثيمي
الشهري

0555761627

عسير

النماص

0604

0503915521

عسير

النماص

0605

عبداهلل بن مفرح بن هادي آل هتيل

0556759021

عسير

بيشة

0606

متحف الحيفة التراثي

شرعاء بنت فايز بن ناصر بن حمود

0531561067

عسير

بيشة

0607

متحف حلباء التراثي

حمدان بن سعد بن عبداهلل العمري

0503065758

عسير

النماص

0608

متحف اليحيى التراثي

علي بن يحيى بن عبداهلل آل مرعي
الشهري

0505763604

عسير

النماص

0609

متحف ابن معتق

0502282284
0580166662
0557211117
0557211118

1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
من 1437/1/1هـ
إلى 1442/12/30هـ
من 1437/1/1هـ
إلى 1442/12/30هـ
من 1437/1/1هـ
إلى 1442/12/30هـ
من 1437/1/1هـ
إلى 1442/12/30هـ
من 1437/1/1هـ
إلى 1442/12/30هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

صالح بن غرمان بن يحيى الشهري

0542559091
0532221594

عسير

النماص

0610

متحف غرمان بن يحيى
التراثي
متحف مشرف العمري
التراثي
متحف قرية الفضول
التراثي

علي بن مشرف بن محمد آل جمعة
العمري

0557564974

عسير

النماص

0611

سعيد بن محمد بن ضيف اهلل الشهري

0501735060

عسير

النماص

0612

متحف الجحل التراثي

علي بن محمد بن محمد آل جحل
العاصمي

0504782790

عسير

ربيعة ورفيدة-
أبها

0613

متحف ابن خلف التراثي

سعيد بن خلف بن مفلح الحارثي

0500040836

عسير

بلقرن

0614

متحف قرية ابن حمسان
التراثي

ظافر بن عبداهلل بن محمد بن حمسان

0505743555

عسير

خميس مشيط

0615

0559199856

عسير

المجاردة

0616

0552002827

عسير

بلقرن

0617

0505750784

عسير

مركز تمنية

0618

متحف قصر الحضارات
التراثي
متحف محمد طرشي
الصغير

محمد بن علي المقر الشهري

0501766542

عسير

النماص

0619

محمد بن محمد بن الصغير بن طرشي
عسيري

متحف الشعف التراثي

عبداهلل بن يحيى بن عبداهلل الشهراني

0533505754
0565522140
0555741061
0500180803

عسير

رجال المع

0620

عسير

قرية ال قزع –
ابها

0621

متحف موروث األجداد

حمد بن سعيد بن أحمد آل أحمد
القحطاني

0505742709

عسير

خميس مشيط

0622

حسن بن سعد بن حسن األسمري

0558326669

عسير

خميس مشيط

0623

محمد بن عضوان بن محمد ال دوس
األحمري

0505484866

عسير

بالد باألحمر

0624

متحف الغيالني التراثي
متحف آل سلمة التراثي
متحف تمنية التراثي

متحف ابن عفيصان
التراثي
متحف ابن عضوان
التراثي

تركي بن عبداهلل بن سالم آل غيالن
الشهري
مهدي بن محمد بن سعيد آل زامل
القرني
عبدالهادي بن أحمد بن مداوي آل
مهدي

من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1437/6/20هـ
إلى 1440/6/19هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

متحف سالم بن دبا
األحمري

سالم بن عوض بن دبا ال عمر
األحمري

0503748033

عسير

بالد باألحمر

0625

متحف ولد أسلم

حمد بن علي بن أحمد األسلمي

0554477062

عسير

محايل عسير

0626

متحف قرية ربوع بالدي

محمد بن عبداهلل بن محمد الغاوي
الشهري

0507778774

عسير

المجاردة

0627

متحف القرية التراثية

سليمان بن محمد بن عبداهلل الشهري

0531651793

عسير

تنومة

0628

متحف ابن صوفان
التراثي

عبداهلل بن محمد بن صوفان العمري

0555763069

عسير

النماص

0629

0503728670

عسير

النماص

0630

0541155265

عسير

النماص

0631

متحف سبت العاليا

علي بن محمد بن عبداهلل القرني

0504589708

عسير

بلقرن

0632

متحف بلقرن التراثي

عبدالرحمن بن محمد بن أحمد آل
سعيد القرني

0503126526

عسير

بلقرن

0633

متحف للماضي ذكرى

محمد بن عايض بن علي القرني

0599521944

عسير

بلقرن

0634

متحف ابن غرسان
التراثي

علي بن غرسان بن مساعد آل مساعد
الشمراني

0569166000
0552170006

عسير

بلقرن

0635

متحف فهدة التراثي

فهدة بنت عبداهلل بن عبود آل عيسى

0502231210

عسير

بيشة

0636

متحف وادي ترج
التراثي

سليم بن ثامر بن سليم الحارثي

0533351115

عسير

بيشة

0637

متحف هجرة آل بلقرب

ناصر راشد ذعار الشهراني

0500888459

عسير

بيشة

0638

متحف األجيال التراثي

عبداهلل بن مشبب آل مالح عسيري

0545794554

عسير

أبها

0639

متحف ال نازح التراثي
متحف العرش التراثي

عبدالرحمن بن نازح بن عبدالرحمن
ال نازح الشهري
صالح بن محمد بن عبدالرحمن
الشهري

من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ

-

0505410034
0555753046

عسير

أحد رفيدة

0640

0556024880

المجاردة

عسير

0641

0555795856

بلقرن

عسير

0642

عيده التراثي

عيده بنت مبارك بن فايز الحارثي

0504158578

عسير

بيشة

0643

قصر مالك

حديش بن أحمد بن جبان المحلول
عسيري

0504782302

عسير

رجال المع

0644

متحف الكناني التراثي

عوضة بن منسي الكناني الزهراني

0555373876

تبوك

تبوك

0701

متحف البيت الطيني

حاتم بن عبدالكريم بن جلوي الحميدي

0555370555

تبوك

تبوك

0702

متحف ابن عاصي

ابراهيم بن محمد بن عاصي العطوي

0505374243

تبوك

تبوك

0703

متحف الفجر للتراث

فهد بن صالح الفجر التيماني

0566932666
0551050468

تبوك

تيماء

0704

مساعد بن سالمة بن عبداهلل الفايدي

0503886566

تبوك

املج

0705

سلطان بن حمد بن مسلم الرواضين
العطوي
ناصر بن هجهوج بن ناصر ابو فراكه
العطوي
سعود بن نايف بن عتيق الرمالي
الشمري
عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز
الثويني
خلف بن سعد بن غانم األسلمي
الشمري

0537740400
0502273030

تبوك

الوادي األخضر

0706

0554552744

تبوك

تبوك

0707

حائل

جبة

0801

حائل

حائل

0802

حائل

حائل

0803

متحف قصر النائب
متحف ثربان التراثي
متحف باشوت التراثي

متحف ديوانية المناخة
التراثية
متحف الوادي األخضر
التراثي
وقفة على عتبات
الماضي
متحف قصر النايف
متحف الثويني
متحف خلف سعد
الشمري

محمد بن عبداهلل بن سعيد آل زلفة
محمد بن دحمان بن محمد ال حسن
الشهري
سعد بن جابر بن تركي ال تركي
العلياني

0565664243
0506170570
0505385493
0505167242
0504434681

من 1438/3/1هـ
إلى 1441/2/30هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
من1437/1/1هـ
الى 1442/12/30هـ
من1437/1/1هـ
الى 1442/12/30هـ
من1437/6/20هـ
الى 1440/6/19هـ
من1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
1437/3/16هـ
1443/3/15هـ
من 1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من 1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ

1
1
1
1
-

متحف آجا وسلمى

فهد بن محمد الطوب

0505156517

حائل

حائل

0804

متحف لقيت للماضي أثر

خالد بن حمود بن علي المطرود

0557014441

حائل

حائل

0805

متحف األصالة

علي بن عوض بن عبيد باخريصه

046246030
0505156894

حائل

حائل

0806

متحف الضويلي

حامد بن محمد بن حامد الغفيلي
الشمري

0555159129

حائل

حائل

0807

متحف عروس الشمال
التراثي

خالد بن محمد بن عبدالعزيز الجميل

0567974243

حائل

حائل

0808

الدهيماء

شامي هديبان حمدان الرشيدي

0504434681

حائل

السليمي

0809

بدائع الرويضات

معال بن عليان عايد الرشيدي

0554057162

حائل

الحائط

0810

ناصر الثويني

ناصر بن خميس بن عمير الثويني

0540889895

حائل

جبة

0811

متحف صياح الشمري

صياح بن قاسم بن طراد الشمري

0503030490

الحدود
الشمالية

رفحاء

0902

متحف جبل طالن

جبران بن سلمان بن يحيى المالكي

0503788341
0582362354

جازان

الداير

1001

0543999780

جازان

القرية التراثية
بجازان

1002

0507773084

جازان

جازان

1003

ابراهيم مفتاح

ابراهيم بن عبداهلل بن عمر مفتاح

0505769008

جازان

فرسان

1004

الكائنات البحرية

زيلعي بن محمد بن عبده ريلعي

0538148461
0540484796

جازان

فرسان

1005

حجن التراثي

سليمان بن شريف بن علي مشيخي

0502212652

جازان

هروب -مركز
حجن

1006

المواقع الجبيلة التراثية
المجموعات الحجرية

مجلس التنمية السياحية بجازان يمثله
حمد بن علي بن محسن دقدقي
علي بن محمد بن عواجي بن فهار
عريشي

من 1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من 1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من 1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من 1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من 1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1440/07/01هـ -
1443/06/ 30هـ
من1438/11/3هـ
الى 1441/11/2هـ
من1437/6/20هـ
الى 1440/6/19هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ

1
-

503453462

جازان

صامطة

1007

العالية

0550222940

جازان

فيفا

1008

0556171598

نجران

حبونا

1102

0555775219

الباحة

األطاولة

1201

متحف بدر ال مواآل
التراثي

بدر بن سعيد بن غدران آل مواال

0535536617

الباحة

المخواة

1202

متحف دوس التراثي

د بشير بن مسفر بن سعيد الزهراني

0555518588

الباحة

المندق

1203

متحف رافع الزهراني
التراثي

عبداهلل بن رافع بن مسفر الزهراني

0504582241

الباحة

الباحة

1204

متحف محمد بن مصبح

منصور بن محمد بن محمد ال مصبح
الغامدي

0555597944
0555610227

الباحة

بلجرشي

1205

متحف نواف الراشد

د .نواف بن ذويبان الراشد الخالدي

0505388313

الجوف

سكاكا

1301

متحف النويصر التراثي

علي بن نويصر بن قبالن الحسن

0505388586

الجوف

دومة الجندل

1302

متحف الشيخ فهد البليهد

بدر بن فهد حسن البليهد

0554868613

الجوف

سكاكا

1303

متحف الوذيمان

حمد وذيمان الوذيمان

0508873883

الجوف

دومة الجندل

1304

متحف ناصر العروج

عادل محمد القادر

0503035349

الجوف

سكاكا

1305

بيرن العدوين
متحف ابن سويد التراثي
متحف الشمالني التراثي

محمد بن محسن بن قطابري دغريري
حسين بن يحيى بن عيدام السليماني
الفيفي
علي بن مهدي بن سعيد ال سويد
اليامي
عبدالعزيز بن سعيد بن محمد
الشمالني

1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
1439/7/22هـ -
1442/7/ 21هـ
من1438/10/25هـ
1441/10/24هـ
من1437/6/20هـ
الى 1440/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1440/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1440/6/19هـ
من1437/6/20هـ
الى 1440/6/19هـ
من1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
من1437/1/1هـ
الى 1442/12/30هـ
من1438/2/15هـ
الى 1441/2/14هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ
1438/10/25هـ -
1441/10/24هـ

1
1
1
1
1
1
-

