
 

 

 وسم الرياضمقدمة بحث عن م

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدّ الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،  

 :يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر على توفيقنا لكتابة هذا البحث وبعد 

إّن مدينة الرياض هي أحد أكبر مدن المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرسمية والسياسي،  

ركزها االقتصادي األول، كما تتميز بموقعها الجغرافي الهام والطبيعة الخالبة والبنيان  وم

العمراني والحضاري، وقد بلغ عدد سكانها ما يعادل أكثر من نصف سكان المملكة العربية  

السعودية، وبناًءا على أهمية هذه المدينة تقام فيها العديد من الفعاليات واألنشطة الثقافية  

ماعية كموسم الرياض، والذي أطلق عن طريق الهيئة العامة للترفيه ويقام في كّل سنة، فما واالجت

 .هو موسم الرياض وما هي الفعاليات والعروض التي يقدمها؟

 بحث عن موسم الرياض مكتوب كامل 

إّن موسم الرياض هو أحد أبرز وأهم المواسم في المملكة العربية السعودية، حيث يرتقبها أبناء  

لمملكة والقاطنين فيها بكل شوٍق وشغف، ومن خالل بحث عن موسم الرياض مكتوب كامل سيتّم  ا

 :التعرف على حيثيات هذه الفعالية وموعدها فيما يأتي

 ما هو موسم الرياض؟ 

إن موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي وعالمي أطلقته الهيئة العامة للترفيه والمركز الوطني  

وتحديدًا في العاصمة مدينة الرياض، وفقًا ألهداف   لعربية السعوديةللفعاليات في المملكة ا

 [ 1].2030برنامج جودة الحياة التي أطلقته المملكة والمعروف برؤية 

 متى تم افتتاح موسم الرياض؟

وقد زاره   ميالدي، 2019تم افتتاح موسم الرياض ألول مرة في المملكة العربية السعودية عام  

تبعًا لما أصاب البالد  2020ماليين زائر، ثم توقف في العام الذي يليه   10في ذلك العام أكثر من 

والعباد من الوباء والبالء الذي خيّم على العالم أجمعين، وفي اليوم العشرين من شهر أكتوبر  

أكتوبر   21وتحديدًا في  تم افتتاح فعاليات الموسم الثاني، وفي هذا العام  2021تشرين األول لعام 

انطلقت فعاليات الموسم الثالث، داخالً موسوعة غينيس ألكثر حفل تطلق فيه األلعاب  2022

 .[1]الناري من طائرات بدون طيار في العالم

 2022فعاليات موسم الرياض 

لتي لطالما ارتقبها أبناء المملكة ينشط موسم الرياض بالعديد من الفعاليات المثيرة والجميلة، وا

 :[2]هي  2022العربية السعودية بكل شغف، ولعل أبرز هذه الفعاليات لموسم  

 عن الفعالية الفعالية

 الغابة المرعبة 

منطقة في عمق الغابة، الضباب يعدم لك  "

الرؤية والوجهة مفقودة والهمس كل ماله يعال، 

 ."! أنتبه من اللي جايك بالطريق 



 

 

wwe 

يعود النزال العالمي “كراون جويل” الذي "

 يعتبر من أبرز النزاالت في

إلى موسم   WWE اتحاد مصارعة المحترفين

 الرياض، ليقدّم لجمهوره 

ستمتاع بالحدَث األكبر في  فرصة الحضور واال

 .".عالم المصارعة

 ونتر وندر الند 

الرياض تستضيف ونتر وندرالند مدينة  "

المالهي األكبر في موسـمها الثالث، تجمع بين  

المغامرات واأللعاب بتجربة فريدة للعائلة 

لعبة وتجربة مختلفة   80واألصدقاء.أكثر من  

ة بأنواعها منها ألعاب حماسية وألعاب العائل

واألطفال، كما تحتوي على شخصيات  

 ."وعروض موسيقية متنوعة 

 بوليفارد رياض سيتي 

كل شي فيه فوق الخيال، بشاشاته العمالقة  "

المضيئة اللي تستحضر روح التايم السكوير،  

وزواياه اللي مليانة فعاليات مثل النافورة  

الراقصة والحدائق، وعدد كبير من المتاجر  

لمحلية. باإلضافة لمسارح  والمطاعم العالمية وا

موعودين فيها بعروض من الخيال، وأكبر دار 

سينما في المملكة العربية السعودية. بيستقبل  

البوليڤارد زّواره كل يوم بُحب وحماس، عشان  

يعيشون تجربة ماراح تتكرر، وخيال أكبر من  

 ."الخياالت اللي تصوروها

 حديقة السويدي 

ثقافــة مختلفــة  حديقــة الســويدي تســتضيف "

كل أســبوع بطريقــة ممتعــة مــن أكل 

وموســيقى, واالســتمتاع بالعــروض الترفيهيــة  

 ."والرقــص الشــعبي لــكل بلــد 

 مسرح ذا سينتشري

ليلة بتسافر فيها حول العالم بعروض مسرحية "

وموسيقية حية، بتستمتع خاللها بألذ األطباق  

 ."العربية الفاخرة 

 ذا ميوزكال مانشن 

عيش تجربة المطاعم الفاخرة مع عروض  "

موسيقية متنوعة بتأخذك في رحلة خرافية من  

عروض اآلالت الموسيقية المضيئة إلى الطرب 

 ."الشرقي وموسيقى الجاز

 2022شعار موسم الرياض 

ء  تحت عنوان وشعار "فوق الخيال"، وذلك تعبيًرا عن أجوا 2022انطلق موسم الرياض لعام  

الموسم الحماسية وفعالياته المميزة والتي بدأت بدخول موسوعة غينيس كأكثر حفل تم إطالق 

 .األلعاب النارية فيه بواسطة الطائرات بدون طيار

 2022كم باقي على موسم الرياض 



 

 

مارس لعام    30من شهر تشرين األول ويستمر حتّى   21يبدأ في  2022إّن موسم الرياض لعام  

أشهر كاملة، ويقيم مختلف الفعاليات  6ّن الموسم لهذا العام سيستمر لمدة ، وبذلك فإ2023

 .والمهرجانات التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم

 خاتمة بحث عن موسم الرياض

بذلك نصل لختام هذا البحث المتواضع عن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث  

التي يقيمها الموسم بناًءا على ما ورد في الموقع الرسمي لموسم   ذكر البحث بعًضا من الفعاليات 

الرياض، راجين من المولى عز وجل أن يكون هذا البحث حجر أساٍس لمزيد من األبحاث عن  

 .المملكة العربية السعودية وفعالياتها، وذو نفعٍ لطالب العلم، وهللا ولّي األمر والتوفيق

 


