
 

 مقدمة بحث عن الملك سلمان بن عبدالعزيز 

لم يكن منصبا وكرسياً ووساماً وجوده في الحكم وتسلّمه مقاليد الحكم، بل كان مسؤولية، على عاتق الملك سلمان بن عبد 

الّشعب الّسعودّي، ومثاالً يقتدى به في كل شيء وعبر هذا البحث سنورد بعض العزيز، وكان وال يزال أهالً لثقة 

 .المعلومات المهّمة حول خادم الحرمين الّشريفين

 بحث عن الملك سلمان بن عبدالعزيز وأهم إنجازاته

إنجازات، ونجاحات منذ توليه حكم المملكة العربيّة السعوديّة، ورعاية شؤونها حقق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

باهرة، وأتم مشاريع ضخمة كانت كفيلة أن تجعل من السعودية وجهة االستثمار والمستثمرين، فضالً عن االهتمام بمختلف 

 .األمور الّسياسيّة، واالجتماعيّة، وفي هذا البحث سنوضح كل ما يرتبط بهذه الشخصية وبكل تفصيل

 من هو الملك سلمان بن عبد العزيز

سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ويكنّى أبو فهد، هو حاكم المملكة العربية السعوديّة، واالبن إن الملك 

الخامس والعشرين للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، القائد العام لكامل القوات العسكريّة في الّسعوديّة، ورئيس مجلس 

 1935رياض العاصمة الّسعوديّة في نهاية شهر كانون األول من عام الوزراء، وأمين سر العائلة المالكة، ولد في ال

سنة، درس في مدرسة األمراء، و ختم القرآن في سن مبكرة، ودرس علوم الدين على يد  86ميالدي، ويبلغ من العمر 

 .الّشيخ عبد هللا خياط خطيب المسجد الحرام

 

 الملك سلمان بن عبد العزيز أميرا للرياض

https://mqalaty.net/wp-content/uploads/2022/10/من-هو-الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز.webp


 

لمان بن عبد العزيز آل سعود الحياة الّسياسيّة مبكراً، حيث صدر أمر ملكي بتعينه أميراً إلمارة الّرياض في دخل الملك س

ميالدّي، وتميزت إمارة الّرياض بأنها األفضل، واألكثر ازدهاراً بين إمارات المملكة كافة، فقد قام الملك  1954عام 

الّرياض بالمناطق األخرى، إضافة إلى بناء المستشفيات، والمتاحف،  سلمان بتنفيذ مشاريع الّطرق الّسريعة التي تربط

والمطاعم، والمالعب، ومشاريع متعددة جعلت منها مقصداً للزائرين والّسياح، والمستثمرين، فقد عاشت إمارة الّرياض 

 .في هذه الفترة عصراً ذهبيّاً من النجاح والتّقدم

 للعهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا

نظرا لتميزه والتّقدم الكبير والتّطور الملحوظ في فترة توليه إمارة الّرياض كان الملك سلمان بن عبد العزيز هو أفضل 

مرشح لوالية العهد، وقد وقع االختيار عليه، فقد صدر أمر ملكي من قبل الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود في الثّامن 

ميالدّي بتعيين الملك سلمان ولياً للعهد، وبذلك أصبح وزيراً للدفاع، ونائب مجلس  2012عشر من شهر حزيران لعام 

الوزراء، وقدّم من خالل منصبه هذا عدد من المشاريع، واإلنجازات في سبيل تقّدم وريادة المملكة الّسعوديّة، وبلوغها 

 .مصاف الدّول العالميّة

 عوديةالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكا للس

ميالدّي، تمت مبايعة أخيه الّشقيق الملك سلمان بن عبد  2015بعد وفاة الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود في عام 

ميالدي، وتميزت فترة حكمه  2015العزيز آل سعود ليتسلم مقاليد الحكم في الثّالث والعشرين من شهر كانون األول لعام 

لنّاجحة بمختلف مجاالت الحياة وقطاعاتها، وأصبحت المملكة الّسعوديّة منافس على بكثير من اإلنجازات والمشروعات ا

 .مستوى العالميّ 

 كم عدد أبناء الملك سلمان

 :إن عدد أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هو اثنا عشر، وفيما يلي نوردهم

 ألمير سلطان، واألمير أحمد، األمير عبد وهم األمير فهد، وا :أبنائه من األميرة سلطانة بنت تركي السديري

 .العزيز، األمير فيصل، األميرة حصة

 وهم األمير محمد، واألمير تركي، واألمير خالد، واألمير  :من األميرة فهدة بنت فالح آل حثلين العجمي أبنائه

 .بندر، واألمير راكان

 أهم إنجازات الملك سلمان

 :العزيز آل سعود نذكرمن أهم إنجازات الملك سلمان بن عبد 

  وهو من أكبر المشاريع على مستوى العالم 2030إطالق مشروع رؤية المملكة السعوديّة. 

 التأكيد وتفعيل دور المرأة السعودية بمختلف المجاالت. 

 منح المرأة الحق في قيادة السيارة وتولي المهام األساسيّة في البالد. 

 الميةأوجد متحفا لتاريخ العلوم التقنية اإلس. 

 أحدث مدينة الجبيل، وينبع الصناعية 

 االهتمام بالقطاع التعليمّي، وإرسال البعثات التعليميّة إلى خارج البالد. 

 أسس مركز سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. 

 قام ببناء المستشفيات، والجامعات، والمطارات وتدعيم البنية التحتيّة في المملكة. 

 م المشاريع االستثماريّةاستقطاب المستثمرين، ودع. 

 أهم إنجازات الملك سلمان

 :حقق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدد كبير من اإلنجازات منذ تقلده الحكم نذكر منها



 

 وهو مشروع ال يعتمد على النّفط، ويتألف من عدد من البرامج  2030مشروع رؤية المملكة للعام  اطلق

 .والمشاريع االقتصاديّة منها مشروع مدينة نيوم، والبحر األحمر

 دمج وزارتي التّربية، والتّعليم في وزارة واحدة تحت اسم وزارة التّعليم. 

 ةالسماح للمرأة الّسعوديّة بقيادة الّسيار. 

  أصدر سلسلة من القرارات التي تسمح للمرأة الّسعوديّة في العمل جنباً لجنب بجانب الّرجل، والترشح للمناصب

 .القيادة في المملكة

 إصدار قرار ينص على اعتماد ما يسمى بالتأشيرة الّسياحيّة للمرة األولى في تاريخ المملكة. 

 لّصحة تحت اسم وزارة الموارد البشريّة والتنميّة االجتماعيّةدمج وزارة العمل والتّنمية االجتماعيّة ووزارة ا. 

 إنشاء وزارة الّسياحة، ووزارة الثقافة، وفصلها عن وزارة اإلعالم. 

 قام بتأسيس المجلس األعلى لشركة أرامكو الّسعوديّة. 

 قام بإنشاء مجلة الملك سلمان لطباعة الحديث الّشريف. 

  واألعمال اإلنسانيّةتأسيس مركز سلمان لإلغاثة. 

 تأسيس مدينتي الجبيل، وينبع الصناعيّة. 

 استقطاب االستثمار ودعم المشاريع االستثماريّة. 

 قام ببناء المستشفيات، والجامعات، والمساجد، والمطارات، وتطوير البنى التّحتيّة. 

 صفات الملك سلمان

 :المحمودة نذكر منها يتميز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بجملة من الخصائص

 يتميز الملك سلمان باتخاذه القرارات الحكيمة، وحزمه في تنفيذها، وتحمل عبئها :حكيم وحازم. 

 يحرص الملك سماع طلبات وشكوى المواطنين، والتّقرب منهم :متواضع. 

 وتطور المملكة يتميز الملك سلمان بقدرته على مواجه كل التّحديات التي تعترض مسيرة تقّدم  :قوّي الشخصيّة

 .بكل قّوة، وثقة

  ّيعرف عن الملك سلمان بالتزامه بساعات العمل، وتقيده بالنّظام، وقيل أنه كان يصل العمل قبل  :انضابطي

 .الموظفين

 يعد الملك سلمان من الّشخصيات الّسياسيّة النّاجحة في الوطن العربّي والعالم :سياسي محنّك. 

 القاب الملك سلمان

 :لمان عبد  الع زيز عدد من األلقاب منهالُقب الملك س  

 خادم الحرمين الّشريفين. 

 ملك الحجاز، وسلطان نجد وملحقاتها. 

 لقب سيدي الملك، وسيدي خادم الحرمين الّشريفين. 

 ملك الحزم. 

 الحاكم العادل. 

 الجوائز واألوسمة التي حصل عليها الملك سلمان بن عبدالعزيز

 :آل سعود على عدد من الجوائز واألوسمة منهاحاز الملك سلمان بن عبد العزيز 



 

 حصل على جائزة الملك فيصل لخدمة اإلسالم من مؤسسة الملك فيصل الخيريّة. 

 حصل على دكتوراه فخريّة في اآلداب من جامعة أم القرى. 

 حصل على وسام نجمة الجمهوريّة اإلندونيسيّة. 

 حصل على قالدة النّيل وهي أعلى استحقاق في دولة مصر. 

 قالدة وسام عيسى بن سلمان آل خليفة من البحرين. 

 وسام الكفاءة الفكريّة من المملكة المغربيّة. 

 خاتمة بحث عن الملك سلمان بن عبدالعزيز

تظهر أهمية شخصية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من خالل اإلنجازات المتعدّدة والكبيرة التي حققها، والتّغيرات 

الّسعوديّة نحو األفضل، والمنافسة على المستوى العالمّي، كل ذلك جعل منه مثاالً أعلى يقتدي به كل  في سياسة المملكة

 .سعودّي، وعربيّ 

 


