
 

 

 الملك سعود بن عبد العزيز ويكيبيديا

ميالدي، وفي ذلك العام  1902يناير/ كانون الثاني من العام  15ولد الملك سعود بن عبد العزيز في الكويت بتاريخ 

استطاع والده عبد العزيز آل سعود استرجاع الحكم من آل الرشيد، واسم والدته وضحى بنت محمد بن برغش بن 

ض، وقد تعلم فيها حفظ القرآن الكريم، ودخل إلى المدرسة عريعر، وقد نشأ الملك سعود بن عبد العزيز في مدينة الريا

متابعاً لدراسته، ومن ثم قام والده بإدخاله في السلك السياسي والعسكري للبالد، وتنقل في مناصب مختلفة، و بالتدريج 

في سن الثالثة قام بدراسة العلوم السياسية على يد الشيخ حافظ وهبة، وعبد هللا الدملوجي، وأول مهمة قام بها كان 

عشر، حيث عينه والده سفيراً في دولة قطر، وعندما نجح في مهمته ببراعة صار والده يأخذه إلى المعارك التي كان 

يخوضها، وأول معركة خاضها كانت معركة الجراب، ومن ثم أوكل إليه والده مهمة الدفاع عن العاصمة الرياض من 

آل سعود، الذي عاد وأسند إليه مهمة قائد الجيش حيث دخل إلى معركة وادي آل رشيد الثائرين على والده عبد العزيز 

ضد القبائل المحتشدة آلل الرشيد، وعندما خرج والده من   ميالدي، وقامت هذه المعركة 1918الشعبية في العام 

 .الرياض ألجل ضم مملكتي نجد والحجاز عينه نائباُ عنه في الرياض

 بحث عن الملك عبدهللا بن عبدالعزيز مع العناصر جاهز للطباعة :شاهد أيًضا

 سيرة ذاتية عن الملك سعود بن عبدالعزيز 

 [1]:فيما يأتي أهم بيانات سيرة الملك الراحل سعود بن عيد العزيز، وهي

 سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود :االسم عند الوالدة. 

 وضحى ابنة محّمد ابن برغش ابن عريعر :اسم األم. 

 أبو الخيرين :اسم مستعار. 

 أبو الفهد :كنيته. 

 مـ 1902كانون الثاني سنة من يناير /  15الـ  :تاريخ الميالد . 

 الكويت :مكان الميالد. 

 مـ 1969من فبراير / شباط سنة  23الـ  :تاريخ الوفاة . 

 نوبة قلبية مفاجئة :سبب الوفاة. 

 أثينا باليونان :مكان الوفاة. 

 لعمر عند الوفاةا : 67  ً  .عاما

 مقبرة العود الملكية الخاصة بآل سعود :الدفن. 

 السعودية :الجنسية. 

 قائمة :زوجته. 

 من األمراء واألميرات 115 :عدد األبناء. 

 تتلمذ بالعلوم السياسية على يد السيد عبد هللا الدملوجي والّشيخ َحافظ وهبة :الدرجة العلمية. 

 من آل سعود 15ثاني ملوك المملكة العربية السعودية والـ  :العمل . 

 مـ 1964 - 1953فترة ملكه بين عامي  :سنوات النشاط . 
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ب التي توالها الملك سعود بن عبد العزيزالمناص  

لقد تدرج الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود بالمناصب منذ صغر سنه، وقد أسند له والده الملك عبد العزيز آل 

 :سعود المناصب التالية

  ميالدي 1933مايو/ أيار من العام  11ولي عهد المملكة بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ . 

  ً ميالدي 1933لرئيس مجلس الوزراء في العام  نائبا . 

  1953أغسطس/ آب من العام الميالدي . 25القائد العام للقوات المسلحة السعودية بتاريخ   

  1953أكتوبر/ تشرين األول من العام  9رئيس مجلس الوزراء بمرسوم ملكي في تاريخ . 

  العربية السعودية بعد وفاة والده، وكان ذلك بتاريخ تولى الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود حكم المملكة

1953نوفمبر/ تشرين الثاني من العام  9 . 

 إنجازات الملك سعود

 :لقد حكم الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود السعودية لمدة عشر سنوات، وقد أنجز فيها ما يلي

 أدخل الصحافة وأصدر جريدة "أم القرى" وهي أول صحيفة سعودية. 

  بتأسيس مجلس الشورى السعودي أمر . 

  أسس اإلذاعة السعودية. 
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 حيث أمر بتسميتها "جامعة الملك سعود  أمر بتأسيس أول جامعة في السعودية ". 

 تأسيس وكالة لألنباء السعودية "واس". 

 صفات الملك سعود

لها من مرافقة والده في حلّه تميز الملك سعود ابن عبد العزيز عن أقرانه بباقة من الصفات والخصال الحميدة، التي نه

وترحاله، ولعّل أول وجود كسب به المعارف مشاركة والده في معركة السبلة والتي وصفت بأنها من أفتك المعارك، 

 :ويمكن إجمال خصال المالك سعود بما يلي

 الشجاعة. 

 سخي كريم ويهب بدون حساب. 

 معطاء جواد وال ينتظر حتى يُطلب منه بأن يعطي. 

 الرجولة. 

 الحكمة. 

 الصبر والجلد. 

 الفروسية وعدم مهابة القتال. 

 من هم اشقاء الملك سعود؟

 :للملك سعود رحمه هللا األشقاء التالية أسماؤهم، وهم

 فيصل بن عبد العزيز آل سعود. 

 خالد بن عبد العزيز آل سعود. 

 فهد بن عبد العزيز آل سعود.  

 عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود. 

  العزيز آل سعودسلمان بن عبد . 

 نايف بن عبد العزيز آل سعود. 

 مشعل بن عبد العزيز آل سعود. 

 نواف بن عبد العزيز آل سعود. 

 جاهز للطباعة pdf بحث عن محمد بن سلمان :شاهد أيًضا

 سبب عزل الملك سعود

أدى النزاع العائلي بين الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وشقيقه األمير فيصل إلى عزل الملك سعود بفتوى 

صادرة عن علماء المملكة العربية السعودية واألمراء وكبار المسؤولين والقضاة وكان ذلك في األول من شهر 

ميالدي، حيث أعلن مفتي المملكة السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ تنحية 1964  الثاني من العام  تشرين نوفمبر/

 ً  .الملك سعود من الُملك وتعيين شقيقه األمير فيصل ملكا

 حياة الملك سعود في اليونان

وبحاجة إلى العالج في اليونان، لقد ذهب الملك المعزول سعود بن عبد العزيز إلى اليونان بغرض وحجة بأنه مريض 

وأقام لفترة وجيزة في العاصمة أثينا، ومن ثم قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتوجيه دعوة إليه ليأتي ويقيم 

 .في القاهرة
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 متى توفي الملك سعود

ت قد ألّمت به وكان لقد توفي الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة اليونانية أثينا بسبب نوبة قلبية كان

ميالدي، وقد نقل جثمانه آلى العاصمة  1969تاريخ الوفاة في الثالث والعشرون من شهر فبراير/شباط من العام 

السعودية الرياض، حيث أقيمت له جنازة مهيبة وتمت الصالة عليه، ومن ثم دفن في مقبرة العود وهي مقبرة خاصة 

 .بموتى الحكام السعوديين آل سعود
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