
حث عن الملك سلمان باالنجليزي مقدمة ب  

King Salman bin Abdulaziz al Saud is the current king of the Kingdom of Saudi Arabia, he 

became the ruler after the death of King Abdullah bin Abdulaziz, may God rest his soul, in 2015. 

Since he took office, he has had many achievements and works that made him one of the 

prominent personalities that have a special status, especially in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Like any king, the life of King Salman bin Abdulaziz Al Saud was full of events that could be 

talked about for a long time, but in the paragraphs of this research, I will talk about some stations 

of his life briefly according to the chronology of events. 

 مقدمة بحث عن الملك سلمان باالنجليزي 

عد موت الملك الملك عبد هللا بن عبد الملك سلمان عبد العزيز هو الملك الحالي للمملكة العربية السعودية، وقد تولى الحكم ب

. منذ أن تولى الحكم كان له العديد من اإلنجازات واألعمال التي جعلته من الشخصيات البارزة 2015العزيز طيب هللا ثراه عام 

ز آل سعود التي لها مكانتها الخاصة، ال سيما في المملكة العربية السعودية. وكأي ملك كانت حياة الملك سلمان بن عبد العزي

حافلة ومليئة باألحداث التي يمكن أن يطول الحديث عنها، إال أنني في فقرات هذا البحث سوف أتحدث عن محطات من حياته 

 .بشكل مختصر وفق التسلسل الزمني لألحداث

 بحث عن الملك سلمان باالنجليزي قصير مترجم 

ها مجموعة من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بموضوع يتكون البحث عادة من مجموعة من الفقرات التي تتضمن في محتوا

البحث، ويكون ترتيبها بشكل تمهديدي وفق التسلسل الزمني خاصة إذا كانت تتحدث عن حياة إنسان. وفي هذا البحث عن حياة 

ته قبل توليه  الملك سلمان سوف يتم إدراج الفقرات التي تتحدث عن نشأته وعن مشاركته في العمل السياسي فضًلا عن إنجازا

 .الحكم وبعده

 مولد الملك سلمان باالنجليزي

King Salman bin Abdulaziz Al Saud was born on December 5, 1935 AD in Riyadh, the capital of 

the Kingdom of Saudi Arabia. He was the twenty-fifth son of the founding King Abdulaziz Al 

Saud. King Salman bin Abdulaziz grew up with his brothers in the royal palace in Riyadh, and 

he accompanied his father in his meetings with world leaders. 

 ترجمة مولد الملك سلمان باالنجليزي

العربية السعودية، وقد كان   م في الرياض عاصمة المملكة1935/ كانون األول/ 5ُولد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 

االبن الخامس والعشرين من بين أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود. نشأ الملك سلمان بن عبد العزيز مع إخوته في 

 .القصر الملكي في الرياض ، وقد كان يرافق والده في لقاءاته مع قادة العالم

 تعليم الملك سلمان باالنجليزي

King Salman bin Abdulaziz Al Saud was educated at the Prince's School in Riyadh, where he 

studied religious and modern sciences. When he was ten years old, he completed the entire Holy 

Qur’an, under the supervision of the imam of the Grand Mosque, Sheikh Abdullah Khayat, may 

God have mercy on him. King Salman has had a keen interest in science since his childhood. In 

addition, he has received a large number of academic awards, medals, and honorary degrees. 



 ترجمة تعليم الملك سلمان باالنجليزي

بن عبد العزيز آل سعود في مدرسة األمراء في مدينة الرياض، وقد درس فيها العلوم الدينية والعلوم الحديثة.   تعلم الملك سلمان

وعندما أتم العاشرة من عمره ختم القرآن الكريم كامًلا، بإشراف إمام المسجد الحرام الشيخ عبدهللا خياط رحمه هللا. وقد كان 

ا بالع ا كبيرا لم منذ صغره. باإلضافة إلى ذلك، فقد حصل على عدد كبير من الجوائز األكاديمية الملك سلمان يبدي اهتماما

 .والميداليات، والشهادات الفخرية

 حياة وانجازات الملك سلمان باالنجليزي 

King Salman had much major political participation before Taking over the Kingdom of Saudi 

Arabia. He took over the position of Prince of Riyadh; He was nineteen years old in 1954, and 

one year later, in 1955, he was appointed governor of the same region with the rank of minister. 

He remained the emir of Riyadh for more than half a century, during which the region 

transformed from a town with a population of 200,000 people on average to one of the fastest-

growing capitals in the Arab world. 

King Salman has demonstrated his high capacity for initiative and achievement in the process of 

development, as Riyadh has become one of the richest cities in the region, as well as a regional 

center for travel and trade. During his Emirates, many infrastructure projects were completed, 

such as highways, schools, universities, hospitals, museums, sports stadiums, and more. In 

November 2011, King Salman bin Abdulaziz was appointed as a Minister of Defense in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and upon taking over, the Ministry of Defense witness the 

development of all sectors through training and armament. In 2012, King Salman was appointed 

as Crown Prince. moreover, King Salman has received many honors and awards, including the 

following: 

• The Moroccan Intellectual Competence Medal in Casablanca. 

• The Golden Medal of Bosnia and Herzegovina. 

• The Bosnian Medal of Islamic Giving, First Class. 

• Jerusalem Star Medal. 

• The "Section" Medal, which is the highest decoration in the Republic of the Philippines. 

• Medal of the Greek Republic. 

• Medal of the Eagle Elastic, Collar-grade, the highest honor in the United States of 

Mexico. 

• The Grand Cross Medal, which is the highest decoration in the State of Palestine. 

• The Order of Yaroslav the Wise, first-class, the highest state decoration of the Republic 

of Ukraine. 

• The highest medal in the Republic of Mali. 

• The Republic Medal, the highest honor in Turkey. 

• The National Order of the Lion, which is the highest decoration in the Republic of 

Senegal. 

• The National Order of Merit, which is the highest decoration in the Republic of Niger. 

• Medal of the Arab Parliament, first class. 

• Djibouti Grand Star Medal. 

• The Green Lunar Crescent Medal, of the largest crescent degree. 

• Zayed Medal, which is the highest decoration in the United Arab Emirates. 



 ترجمة حياة وانجازات الملك سلمان باالنجليزي

صب أمير منطقة الرياض عندما كان للملك سلمان مشاركة سياسية كبيرة قبل توليه الحكم في المملكة العربية السعودية. تولى من

ا عام  ا لنفس المنطقة بدرجة وزير. وقد ظل   1955، وبعد عام واحد عام 1954كان يبلغ من العمر تسعة عشر عاما عيّن حاكما

ا للرياض ألكثر من نصف قرن، تحولت خًلله المنطقة من مدينة يبلغ عدد سكانها  إلى واحدة  ألف نسمة في المتوسط  200أميرا

ا في العالم العربيمن أسر ع العواصم نموا . 

أظهر الملك سلمان قدرته العالية على المبادرة واإلنجاز في عملية التنمية، حيث أصبحت الرياض واحدة من أغنى مدن  

ا إقل ية يمياا للسفر والتجارة. خًلل فترة عمله في اإلمارة، تم إنجاز من العديد من مشاريع البنالمنطقة، فضًلا عن كونها مركزا

، 2011التحتية، مثل الطرق السريعة والمدارس والجامعات والمستشفيات والمتاحف والمًلعب الرياضية وغيرها. في نوفمبر 

ا في  ا للدفاع في المملكة العربية السعودية، وعند توليه لها شهدت وزارة الدفاع تطورا تم تعيين الملك سلمان بن عبد العزيز وزيرا

، تم تعيين الملك سلمان ولياا للعهد. عًلوة على ذلك، حصل الملك  2012لتدريب والتسليح. في عام جميع القطاعات من خًلل ا

 :سلمان على العديد من األوسمة والجوائز، منها ما يلي

 .وسام الخبرة المغربية في الدار البيضاء •

 .وسام البوسنة الذهبي •

 .الوسام البوسني للعطاء اإلسًلمي من الدرجة األولى •

 .وسام نجمة القدس •

 .وسام "سكتونا" الذي يعد أعلى وسام في جمهورية الفلبين •

 .وسام من الجمهورية اليونانية •

 .وسام نسر اإلستيك من درجة القًلدة أرفع وسام في الواليات المتحدة األمريكية •

في دولة فلسطينوسام القًلدة الكبرى وهو أعلى وسام  • . 

 .وسام ياروسًلف الحكيم من الدرجة األولى وهو وسام الدولة األعلى في جمهورية أوكرانيا •

 .الوسام األعلى في جمهورية مالي •

 .وسام الجمهورية وهو أعلى وسام في تركيا •

 .وسام األسد الوطني ، الذي يعد أرفع وسام في جمهورية السنغال •

د أعلى وسام في جمهورية النيجروسام االستحقاق الوطني الذي يع • . 

 .وسام البرلمان من الدرجة األولى  •

 .وسام نجمة جيبوتي الكبرى •

 .وسام الهًلل األخضر القمري من درجة الهًلل األكبر •

 .وسام زايد الذي يعد أعلى وسام في دولة اإلمارات العربية المتحدة •

 بيعة الملك سلمان باالنجليزي

King Salman bin Abdulaziz Al Saud was pledged allegiance to the rule of the Kingdom of Saudi 

Arabia on the 3rd of Rabi’ al-Thani 1436 AH corresponding to January 23, 2015 AD. After he 

had spent more than two and a half years as Crown Prince, following his appointment in 2012 

AD by royal order, in addition to his position as the Minister of defense. Since King Salman has 

taken over, he has had many important achievements at the economic, social, and political levels, 

some of which will be mentioned as follows: 

• Launching Vision 2030: It is a series of reforms to ensure the country's economy in the 

post-oil phase after it has focused on the oil economy for decades, as it is one of the most 

oil-producing countries. 



• Transforming the Kingdom into an ideal destination for investment: depends on its 

location as a hub that connects the three continents, and the Kingdom is surrounded by 

the most important water crossings. 

• Launching the National Transformation Program 2020: This program is based on 

achieving financial balance, through the establishment of a financial planning 

mechanism. 

• Approving the general budget of the Kingdom and developing the economy: with a 

focus on not relying mainly on oil. 

• Expansion of the Two Holy Mosques: To ensure the comfort of visitors to the House of 

God, by raising the capacity, and launching five projects to expand the Grand Mosque to 

include squares, tunnels, and the service building. 

 ترجمة بيعة الملك سلمان باالنجليزي

 23هـ الموافق  4361ربيع الثاني  3تمت مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على حكم للمملكة العربية السعودية، في 

ا لرئيس مجلس الوزراء على أثر تعيينه في 2015يناير  ا للعهد ونائبا م بعد أن كان قد أمضى ما يزيد عن عامين ونصف وليا

م بأمر ملكي مع بقائه في منصبه وزيراا للدفاع. ومنذ أن تولى الملك سلمان الحكم كان له العديد من اإلنجازات المهمة 2012

قتصادي واالجتماعي والسياسي، وسوف يتم ذكر بعضها فيما يأتيعلى الصعيد اال :  

2030إطالق رؤية  • وهي عبارة عن سلسلة من اإلصًلحات من أجل ضمان اقتصاد البًلد في مرحلة ما بعد النفط ،  :

ا للنفط  .بعد أن كان يركز على االقتصاد النفطي، باعتبارها من أكثر الدول إنتاجا

ا يربط القارات الثًلث، كما يحيط  :تحويل المملكة لوجهة مثالية لالستثمار • وذلك بما يتميز به موقعها من أنه مركزا

 .بالمملكة أهم المعابر المائية

2020إطالق برنامج التحول الوطني  • حيث يقوم هذا البرنامج على تحقيق التوازن المالي،من خًلل إنشاء آلية   :

 .التخطيط المالي

 .مع التركيز على عدم االعتماد بشكل رئيسي على النفط :إقرار الميزانية العامة للمملكة وتنمية االقتصاد •

رفع الطاقة االستيعابية ، من أجل الحرص على راحة زوار بيت هللا الحرام، عن طريق  :توسعة الحرمين الشريفين •

 .وإطًلق خمسة مشاريع لتوسعة المسجد الحرام ليضم الساحات واألنفاق ومبنى الخدمات

 معلومات عن الملك سلمان باالنجليزي 

Below we list some valuable information about King Salman's life: 

 His Majesty King Salman was Emir of Riyadh for more than half a :المعلومة باإلنجليزي •

century before he became the ruler of Saudi Arabia. 

ا للمملكة  :الترجمة ا على الرياض لمدة تزيد عن نصف القرن قبل أن يصبح حاكما كان جًللة الملك سلمان أميرا

 .العربية السعودية

 King Salman became acting Emir of Riyadh when he was nineteen :المعلومة باإلنجليزي •

years old, one year later he became the Emir. 

ا على الرياض بالنيابة عندما كان في التاسعة عشر من عمره، ثم بعدها بسنة  :الترجمة أصبح الملك سلمان أميرا

 .واحدة أصبح األمير

 King Salman is the seventh king of the Kingdom of Saudi Arabia since :المعلومة باإلنجليزي •

its founding. 

 .الملك سلمان هو الملك السابع من ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها :الترجمة

 King Salman is the 25th son of King Abdulaziz Al Saud, the founder of :المعلومة باإلنجليزي •

the Kingdom of Saudi Arabia. 



لك سلمان هو االبن الخامس والعشرين من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية الم :الترجمة

 .السعودية

 Citizens in Saudi Arabia pledge allegiance to King Salman this year :المعلومة باإلنجليزي •

2021 for the seventh time. 

للمرة السابعة 2021ة السعودية الملك سلمان في هذا العام يبايع المواطون في المملكة العربي :الترجمة . 

 One of the titles of King Salman bin Abdulaziz, Custodian of the Two :المعلومة باإلنجليزي •

Holy Mosques, is the storm of firmness. 

ة الحزممن ألقاب الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين عاصف :الترجمة . 

 King Salman bin Abdulaziz appointed Prince Muhammad bin Salman :المعلومة باإلنجليزي •

Al Saud as Crown Prince in 2017. 

م2017عيّن الملك سلمان بن عبد العزيز سمّو األمير محمد بن سلمان آل سعود منصب ولّي العهد في  :الترجمة . 

جليزي خاتمة بحث عن الملك سلمان باالن  

The life of King Salman bin Abdulaziz was a life full of achievements. Since he became the 

Emir of Riyadh, he has worked to preserve the region to be among the world's newest and 

fastest-growing cities and then continued the journey of giving after taking over the rule of the 

country. That is why the citizens of the Kingdom of Saudi Arabia pledge allegiance to him every 

year with loyalty and obedience with hearts full of love, respect, and passion to make the 

Kingdom of Saudi Arabia one of the prominent countries in the world. 

 ترجمة خاتمة بحث عن الملك سلمان باالنجليزي 

كانت حياة الملك سلمان بن عبد العزيز حياة زاخرة باإلنجازات، فقد عمل منذ أن أصبح أمير الرياض على المحافظة على  

ا ونمّوا، ثم واصل رحلة العط اء بعد أن تولى حكم البًلد. لهذا فإن  المنطقة لتكون من بين مدن العالم األحدث واألسرع تطورا

مواطني المملكة العربية السعودية يبايعونه كل عام على الوالء والطاعة بقلوب مليئة بالحب واالحترام والشغف لجعل المملكة  

 .العربية السعودية من الدول البارزة في العالم

 


