
 مقدمة بحث عن موسم الرياض باالنجليزي 

The city of Riyadh is the capital of the Kingdom of Saudi Arabia and its first economic center, in 

addition to being a region that has a significant role on the level of the Gulf countries and the 

countries of the Middle East in general. There are various cultural events and activities spread 

throughout Riyadh. Recently, the General Authority for Entertainment introduced what is known 

as the “Riyadh Season” in the city. 

The Riyadh Season is a group of festivals held on the level of the Kingdom in order to stimulate 

tourism and make it a destination for tourists from all over the world. The season will run for 

approximately 5 months, starting on October 20 and expected to run until March 2022. 

دمة بحث عن موسم الرياض باالنجليزيترجمة مق  

مدينة الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية ومركزها االقتصادي األول ، باإلضافة إلى كونها منطقة لها وزن على  

مستوى دول الخليج ودول الشرق األوسط بشكل عام. هناك العديد من الفعاليات واألنشطة الثقافية المنتشرة في جميع أنحاء 

دينة الرياض. أطلقت الهيئة العامة للترفيه مؤخًرا ما يعرف بـ "موسم الرياض" في المدينةم . 

موسم الرياض عبارة عن مجموعة من المهرجانات التي تقام على مستوى المملكة من أجل تنشيط السياحة وجعلها وجهة للسياح 

2022وقع أن يستمر حتى مارس أكتوبر ومن المت 20ا من أشهر تقريبًا ، بدءً  5من جميع أنحاء العالم. سيستمر الموسم لمدة  . 

 بحث عن موسم الرياض باالنجليزي 

This research consists of a set of paragraphs arranged in successive titles, which consist of the 

most important information about the Riyadh season. The paragraphs will be as follows: 

• What is the Riyadh season? 
• When is the Riyadh season 2021? 
• Riyadh season logo. 
• Riyadh season areas. 
• Riyadh Season Activities. 
• Riyadh season schedule. 
• Riyadh Season Guide. 
• Information about Riyadh season tickets. 
• Information about the Riyadh season. 

  :ترجمة إلى اللغة العربية

اض.  يتكون هذا البحث من مجموعة من الفقرات المرتبة في عناوين متتابعة والتي تتكون من أهم المعلومات عن موسم الري

 :سوف تكون الفقرات على النحو اآلتي

 ما هو موسم الرياض؟  •
؟ 2021متى موسم الرياض  •  
 .شعار موسم الرياض •
 .مناطق موسم الرياض •
 .فعاليات موسم الرياض •



 .جدول موسم الرياض •
 .دليل موسم الرياض •
 .معلومات عن تذاكر موسم الرياض •
 .معلومات عن موسم الرياض •

 ما هو موسم الرياض

The Riyadh season is a five-month festival that is organized by the General Entertainment 

Authority to be held in Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia. It will host 7,500 events covering 

everything from showing the heritage and arts of Saudi Arabia to serving food and displaying 

sports. 

  :ترجمة التعريف بموسم الرياض إلى اللغة العربية

موسم الرياض هو مهرجان مدته خمسة أشهر تنظمه الهيئة العامة للترفيه وتقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ام وعرض  تراث وفنون المملكة العربية السعودية إلى تقديم الطعفعالية تغطي كل شيء من عرض  7500سيستضيف الموسم 

 .األلعاب الرياضية

2021متى موسم الرياض   

The festivals of the Riyadh season began on Wednesday, October 20, and will be Continued until 

March 2022. The Chairman of the Board of Directors of General Authority for Entertainment 

had announced that by its beginning, all entertainment activities and arts events will be run, as 

well as the restaurants, markets, and hotels will be open. 

  :ترجمة موعد موسم الرياض إلى اللغة العربية

. وكان رئيس 2022أكتوبر الجاري، وسوف تستمر حتى مارس  20األربعاء الموافق بدأت مهرجانات موسم الرياض يوم 

مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه قد أعلن أنه مع بدايتها، ستبدأ جميع األنشطة الترفيهية والفعاليات الفنية، وكذلك المطاعم 

 .واألسواق والفنادق ستكون مفتوحة

 شعار موسم الرياض باالنجليزي

Counselor Turki Al-Sheikh launched the phrase: “Imagine more,”. This phrase became the 

slogan for the new Riyadh season for 2021. This is an indication that the new Riyadh season will 

include many events and entertainment activities more than the previous season 2019, whose 

slogan consisted of one word: “Imagine.”. 

 :ترجمة شعار موسم الرياض باالنجليزي

.  ٢٠٢١قام المستشار تركي آل الشيخ بإطالق عبارة: “تخيّل أكثر”، فأصبحت هذه العبارة هي شعار موسم الرياض الجديد لعام 

ديد من الفعاليات واألنشطة الترفيهية بشكل مكثقف أكثر منه في وذلك إشارة منه إلى أن موسم الرياض الجديد سوف يتضمن الع

الذي كان شعاره يتكون من كلمة واحدة هي: “تخيّل ٢٠١٩الموسم السابق  ”. 



 مناطق موسم الرياض باالنجليزي

The Riyadh season includes a group of areas that display a variety of events, as follows: 

• Riyadh Front: You will find everything you are looking for at the front of Riyadh. It contains the 
largest exhibitions in the Middle East, including the Saudi Anime exhibition and the Riyadh Car 
exhibition. 

• Riyadh Boulevard: The Boulevard in Riyadh is one of the largest areas in the 2021 Riyadh 
season, as it includes a 3-km walkway. It also has eight secondary areas, each of which is 
characterized by a set of activities, and includes several restaurants, festivals, and malls, as well 
as 500 electronic games that are especially present for children. 

• Via Riad: a distinctive area with a group of restaurants and a luxury cinema, as well as shops for 
the finest brands, and a large international hotel. 

• Kombat Field: Kombat Field represents the embodiment of the experience of wars through the 
ages, through the use of swords, arrows, and even drones. There are also yards for displaying 
old and new weapons in the area. 

• Winter Wonderland: Winter Wonderland contains 53 games for kids and six zones suitable for 
all ages! It also contains the world's first and largest moving skyloop. 

• The Square: It is an area for the arts in particular. In addition, it contains international 
restaurants that offer a distinct set of foods, as the square includes 10 international restaurants 
and cafes for the first time in the Kingdom of Saudi Arabia. 

• Riyadh Safari: In this area, you will find a large number of rare animals that cannot usually be 
seen in Riyadh, such as elephants, lions, and leopards, in addition to a variety of birds. 

• Khaluha: It is a collection of events and poetry evenings presented by the best poets in the 
Kingdom of Saudi Arabia. Coffee and incense decorate this charming atmosphere. 
Riyadh Oasis: This unique area is located among the sand, away from the crowds. The area 
contains the most famous international restaurants and many shows suitable for all family 
members. 

• Zaman Village: It is a heritage village that embodies the way of life of the Saudis between the 
past and the present. It contains traditional sessions and various shows. 

• Riyadh Pulse: In this region, you can see the local heritage and Saudi culture differently through 
3D displays. Also, many of the heritage areas have been decorated using a visual sense 
technique. 

• The Groves: This area contains many restaurants and cafes. It also displays various fine arts. 
• Peace Tree: This area is suitable for lovers of tranquility, with its charming landscapes. 

عربيةترجمة مناطق موسم الرياض إلى اللغة ال :  

تجد في واجهة الرياض جميع ما تبحث عنه، فهو يحتوي على أكبر المعارض في الشرق األوسط التي من   :واجهة الرياض •

 .ضمنها معرض األنمي السعودي ومعرض الرياض للسيارات
 ممشى طوله  ، فهو يضم  ٢٠٢١يعد بوليفارد مدينة الرياض واحد من أكبر المناطق في موسم الرياض لسنة  :بولفارد الرياض •

كلم. كما أن فيه ثمانية مناطق ثانوية تتميز كل  واحدة منها بمجموعة من الفعاليات، وفيها عدد من المطاعم، والمهرجانات،   3

لعبة إلكترونية تتواجد فيه لألطفال بشكل خاص 500والمتاج، فضًلا عن   . 
فضًلا عن المتاجر ألرقى العًلمات التجارية، وفندق  منطقة مميزة فيها مجموعةمن المطاعم والسينما الفاخرة،  :ڤيا رياض •

 .عالمي كبير
يمثل كومبات فيلد تجسيد لتجربة الحروب عبر العصور، من خًلل االستعانة بالسيوف والسهام، إلى الوصول   :كومبات فيلد •

 إلى الدرونز. وفي المنطقة أيضاا ساحات لعرض األسلحة القديمة والجديدة



لعبة لألطفال وستة مناطق مناسبة لجميع األعمار! وتحتوي أيضاا على أول وأكبر سكاي لوب   53على  تحتوي  :ونتر وندرالند •

 .متنقل في العالم
هو عبارة عن منطقة للفنون بشكل خاص. فضًلا عن أنها تحتوي على مطاعم عالمية تقدم مجموعة مميزة من   :المربع •

لمرة األولى في المملكة العربية السعوديةمطاعم ومقاهي عالمية ل 10األطعمة، حيث يضم  المربع   . 
تجد في هذه المنطقة عدد كبير من الحيوانات النادرة التي ال يمكن رؤيتها عادة في الرياض، مثل الفيلة   :سفاري الرياض •

 .واألسود والفهود، باإلضافة إلى من الطيور المتنوعة
ية التي يقدمها أفضل الشعراء على مستوى المملكة العربية  هي عبارة عن مجموعة من الفعاليات واألمسيات الشعر :خلّوها •

 .السعودية. وتزي ن القهوة والبخورهذه األجواءالساحرة
تتواجد هذه المنطقة المميزة بين الرمال بعيداا عن االزدحام. وتحتوي المنطقة على أشهرالمطاعم العالمية   :أواسيس الرياض •

د العائلةوالعديد من العروض التي تناسب جميع أفرا . 
هي عبارة عن قرية تراثية تجسد أسلوب حياة السعوديين بين الماضي والحاضر. وتحتوي على جلسات تراثية   :قرية زمان •

 .وعروض متنوعة
تعاين في هذه المنطقة التراث المحلي والثقافة السعودية بشكل مختلف من خًلل العروض ثًلثية األبعاد. كما   :نبض الرياض •

مناطق التراثية تم  تزيينها باستخدام تقنية الحس البصريأن العديد من ال . 
 .تحتوي هذه المنطقة على العديد من المطاعم والمقاهي. كما أنها تعرض الفنون الجميلة المتنوعة :ذا جروفز •
 .هذه المنطقة مناسبة لعشاق الهدوء بما تحتويه من المناظر الطبيعية الساحرة :شجرة السالم •

 فعاليات موسم الرياض باالنجليزي

The Riyadh season includes a wide range of activities, amounting to 7,500, including 

performances that suit all ages, in addition to plays and parties. As well as there is a wide range 

of restaurants that serve different delicacies, and amusement parks that have wonderful children's 

games. The Riyadh season also includes huge exhibitions showing the heritage of the Kingdom 

of Saudi Arabia distinctively through 3D displays, and other exhibitions that show ancient and 

modern weapons, and present the history of wars through the ages. 

Several matches and sports will also be held, and the presence of the player Messey is one of the 

surprises of the season. The Paris Saint-Germain team (including the Argentine star, Brazilian 

Neymar, and French Kylian Mbappe) will be hosted in the Riyadh season too by the presence of 

Al-Hilal and Al-Nasr clubs. A freestyle wrestling match will also be shown. 

 :ترجمة فعاليات موسم الرياض إلى اللغة العربية

منها العروض التي يتم تقديمها لتناسب جميع  ٧٥٠٠يتضمن موسم الرياض مجموعة كبيرة ومميزة من الفعاليات يبلغ عددها 

األعمار، باإلضافة إلى المسرحيات والحفالت. فضاًل عن وجود مجموعة كبيرة من المطاعم التي تقدم األطعمة الشهية المختفة، 

وسم الرياض معارض ضخمة تبين تراث المملكة العربية السعودية بطريقة مميزة من ألعاب األطفال الرائعة. كما يتضمن م

 .خالل شاشات العرض ثالثية األبعاد، ومعارض أخرى لألسلحة القديمة والحديثة وتعرض تاريخ الحروب عبر العصور

الموسم. وسوف يتم استضافة كما سوف تقام عدد من المباريات واأللعاب الرياضية، ويعد قدوم الالعب مسيس أحد مفاجآت 

فريق باريس سان جيرمان )بما في ذلك النجم األرجنتيني، البرازيلي نيمار وفرنسي كيليان مبابي( بوجود ناديّي الهالل 

 .والنصر. كما سيتم عرض مباراة للمصارعة الحرة

 جدول موسم الرياض باالنجليزي

Some many shows and events will be presented during the Riyadh season, and they will be as 

follows: 



• The plays and the parties: run from the beginning of November to the 31st of March. 
• The "champions of the sleight of hand " show: starts from the 2nd of November and will run 

until the 17th of November. 
• The Games Festival: runs from the twelfth of November to the 21st of November. 

  :ترجمة جدول موسم الرياض إلى اللغة العربية

 :سيتم تقديم العديد من العروض والفعاليات خالل موسم الرياض، وستكون على النحو التالي

مارس 31لى المسرحيات والحفًلت التي سوف تستمر من بداية شهر نوفمبر إ • . 
نوفمبر 17عرض “أبطال خفة اليد” وتبدأ من الثاني من شهر نوفمبر وسوف تستمر حتى   • . 
نوفمبر 21مهرجان األلعاب، وهذا المهرجان يبدأ من الثاني عشر من شهر نوفمبر حتى   • . 

 دليل موسم الرياض باالنجليزي

For those who are interested to attend the festival, it is best to keep track of the latest events from 

the General Entertainment Authority’s Instagram, Twitter, and Facebook channels of Riyadh 

Season. 

  :ترجمة دليل موسم الرياض إلى اللغة العربية

الهيئة العامة للترفيه على بالنسبة للراغبين في حضور المهرجان، من األفضل متابعة آخر األحداث من قنوات  Instagram و 

Twitter و Facebook لموسم الرياض. 

 معلومات عن تذاكر موسم الرياض باالنجليزي

The target audience of the Riyadh Season is people coming from all over the world, in addition 

to a home crowd. The Season aims to attract around 100,000 visitors. Most of the Riyadh Season 

events are offered free (without any charge), but some of them require tickets. all tickets will be 

listed on the website of the Riyadh Season. 

Turki Al Sheikh, head of the Kingdom’s General Entertainment Authority, clarified the necessity 

of linking season tickets to the application of our "Tawakkalna", as it is the main condition of the 

entry to any event included in the Riyadh season, and that this link will fight the black market 

and ensure everyone’s safety. However, the method of purchasing tickets for the Riyadh season 

and linking them to the "Tawakkalna" application is explained on the application itself. 

  :ترجمة معلومات عن تذاكر موسم الرياض إلى اللغة العربية

ادمون من جميع أنحاء العالم، باإلضافة إلى الجمهور المحلي. يهدف الجمهور المستهدف من موسم الرياض هم األشخاص الق

زائر. يتم تقديم معظم أحداث موسم الرياض مجانًا )بدون أي رسوم(، لكن بعضها يتطلب  100،000الموسم إلى جذب حوالي 

 .تذاكر. سيتم إدراج جميع التذاكر على الموقع اإللكتروني لموسم الرياض

يس الهيئة العامة للترفيه في المملكمة على ضرورة ربط تذاكر الموسم بتطبيق توّكلنا كونه شرًطا وضح "تركي آل شيخ" رئ

رئيًسا من شروط الدخول إلى أي فعالية يتضمنها موسم الرياض، وأن هذا الربط سوف يحارب السوق السوداء ويضمن سالمة 

وربطها بتطبيق توكلنا موضحة على التطبيق نفسه  الجميع. مع العلم أن طريقة شراء التذاكر الخاصة بِموسم الرياض . 



 معلومات عن موسم الرياض باالنجليزي

Below we list important information about the Riyadh season: 

 Riyadh Season 2021 begins on the 20th of October and continues until the end of March :المعلومة •
next year. 
في اليوم العشرين من شهر أكتوبر ويستمر إلى نهاية شهر مارس العام المقبل 2021يبدأ موسم الرياض  :الترجمة . 

 The Riyadh Season initiative is in line with the vision of Crown Prince Mohammed bin :المعلومة •
Salman 2030. 
2030تتماشى مبادرة موسم الرياض مع رؤية ولي العهد األمير محمد بن سلمان   :الترجمة . 

 The Riyadh season aims to enhance tourism in the Kingdom of Saudi Arabia, as the :المعلومة •
target audience is tourists coming from outside the country in addition to Saudi citizens. 
الهدف من موسم الرياض تعزيز السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الجمهور المستهدف هو السياح   :الترجمة

بين السعوديينالقادمين من خارج البًلد باإلضافة إلى المواطن  . 
 .The Riyadh season contains several activities estimated at 7,500 events :المعلومة •

فعالية  ٧٥٠٠موسم الرياض يحتوي على عدد من الفعاليات التي يقدر عددها ب  :الترجمة . 
 .Riyadh Season includes a group of 12 zones for various celebrations and events :المعلومة •

منطقة لًلحتفاالت والفعاليات المتعددة 12يضم موسم الرياض مجموعة من المناطق  :الترجمة . 
 The second Riyadh season will be held in an area of 5 million and 400 thousand square :المعلومة •

meters. 
ألف متر مربع 400مًليين و  5يقام موسم الرياض الثاني على مساحة   :الترجمة . 

 خاتمة بحث عن موسم الرياض باالنجليزي 

Riyadh Season is following the health and safety protocols announced by the General 

Entertainment Authority, which means that only adults who are fully vaccinated can attend 

activities and events. Where children under the age of 12 are exempt from this requirement if 

they do not show fever, a cough, a runny nose or sore throat, or other Covid-19 symptoms. 

 ترجمة خاتمة بحث عن موسم الرياض باالنجليزي

يتبع موسم الرياض بروتوكوالت الصحة والسالمة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للترفيه، مما يعني أن البالغين فقط الذين تم  

عاًما من هذا الشرط إذا لم   12عمارهم عن ال الذين تقل أتطعيمهم بالكامل يمكنهم حضور األنشطة والفعاليات. حيث يُعفى األطف

 .األخرى Covid-19 تظهر عليهم الحمى أو السعال أو سيالن األنف أو التهاب الحلق أو أي من أعراض

 


