
 إنجازات الملك سلمان

قدم الملك سلمان بن عبد العزيز خالل فترة توليه إمارة الرياض وكذلك بعد أن حكم المملكة العربية السعودية الكثير من 

 :اإلنجازات التي خدمت كافة مواطني المملكة، وهذه اإلنجازات هي

 قاد الملك سلمان عملية تطوير وتحديث عمرانية لم تشهد مثلها امارة الرياض من  الرياض إنجازات الملك سلمان في

قبل حيث قام ببناء المتاحف والمدارس والمستشفيات والجامعات والمالعب حتى جعل منها واحدة من أقوى مراكز 

 .االقتصاد العربي والعالمي

  التي أطلقها ولي العهد األمير  2030على رؤية حيث وافق الملك سلمان بن عبد العزيز  2030الموافقة على رؤية

محمد بن سلمان، التي تهدف لالرتقاء بمستوى المملكة االقتصادي والفكري والثقافي وجعلها في الريادة مع أقوى دول 

 .العالم

 حيث حرص الملك سلمان على تعزيز العلمية التعليمية في المملكة إنجازات الملك سلمان في مجال التعليم: 

o التعليم الجامعي والتعليم العام في وزارة واحدة دمج. 

o خصص ميزانية كبيرة لقطاع التعليم. 

o عمل على التحول في التعليم إلى تعليم رقمي إلكتروني، ودمج الذكاء الصنعي في مجاالت التعليم. 

o إنشاء مراكز خاصة بالتفوق في الجامعات السعودية. 

o استحداث برامج االبتعاث. 

o العلمي وتطويره وبالطلبة الباحثين االهتمام بالبحث. 

 حيث شهد القطاع الصحي تطوًرا كبيًرا في عهده فقد عمل على إنجازات الملك سلمان في مجال الصحة: 

o افتتاح العديد من المراكز الطبية والمستشفيات مثل مستشفى الملك عبدهللا التخصصي لألطفال. 

o الممارسين في المجال الصحي إعداد برامج لضمان سالمة المرضى بهدف رفع كفاءة. 

o مواجهة األمراض الوراثية وتطوير أساليب طبية حديثة مثل مشروع الجينوم السعودي. 

o  مراكز  3مراكز الضطرابات النمو والسلوك و 5مراكز أورام و 7مراكز اختصاص قساطر قلبية و 4دشن

 .للسمنة

 لك سلمان دعم المرأة التي تعتبر نصف المجتمع فقام حيث لم ينسى الم إنجازات الملك سلمان في مجال تمكين المرأة

 :بدعمها باألشكال التالية

o  السماح للمرأة بقيادة السيارات وإمكانية الحصول على رخصة قيادة ألول مرة في تاريخ المملكة العربية

 .السعودية

o لمجاالتالسماح للمرأة بالعمل من خالل توفير الكثير من فرص العمل المناسبة في العديد من ا. 

o السماح للمرأة بالمشاركة في االنتخابات كذلك تم منحها حق المشاركة بالمبايعة. 

 


