
 مقدمة تعبير عن الملك سلمان باالنجليزي 

King Salman bin Abdulaziz Al Saud is considered the King of the Kingdom of Saudi 

Arabia and a leader who was able to win the love and trust of the Saudi people for his 

wisdom and insightful vision, since he assumed power in 2015 until the moment, may God 

protect him, and before that, he held many positions that demonstrated his ability to 

manage the country and lead Saudi Arabia. Towards a new dawn in all good, God willing. 

يكسب محبة الشعب السعودي وثقته يعتبر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وقائد استطاع أن 

وحتى اللحظة حفظه هللا، وقبل ذلك إذ تسلم العديد من المناصب  2015لحكمته ورؤيته الثاقبة، وذلك منذ تسلمه للحكم في العام 

 .التي بينت قدرته على إدارة البالد وقيادة السعودية نحو فجر جديد في الخير كله بإذن هللا

 نجليزي نبذة عن الملك سلمان باال

King Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman bin Faisal Al Saud is the King of the 

Kingdom of Saudi Arabia. He is called the Custodian of the Two Holy Mosques like all 

other rulers of the Kingdom. He was born on December 31, 1936 AD, may God protect 

him. He governs the entire country and leads it towards progress and development with a 

keen vision and unrelenting determination. 

الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، هو ملك المملكة العربية السعودية، يلقب بخادم الحرمين 

ميالدي حفظه هللا، وقد تولى  1936المملكة، وهو من مواليد الواحد والثالثين من شهر ديسمبر لعام الشريفين كسائر حكام 

العديد من المناصب التي أمدته بالخبرة الالزمة ليتولى أخيًرا حكم البالد بأكملها فيقودها نحو التقدم والتطور برؤية ثاقبة  

 .وعزيمة ال تلين

 ي معلومات عن الملك سلمان باالنجليز

King Salman bin Abdulaziz has a long and remarkable career that made him a strong 

leader and a brave and wise ruler. One of the most important information related to his 

career is presented as follows: 

• King Salman is the head of the Al Saud family. 

• King Salman is the secretary of the royal family in Saudi Arabia. 

• King Salman is considered the personal advisor to the Saudi kings. 

• He assumed the position of Minister of Defense in 2011. 

• He ruled the city of Riyadh from 1963 AD until 2011 AD. 

• He assumed the rule of the country on the twenty-third of January of the year 2015 AD. 

إن للملك سلمان بن عبدالعزيز مسيرة طويلة مشهودة جعلت منه قائدًا قويًا وحاكًما شجاًعا حكيًما، وإن من أهم المعلومات  

 :المعتعلقة بمسيرته نوردها فيما يلي

 .الملك سلمان كبير عائلة آل سعود •

 .سلمان هو أمين سر األسرة المالكة في السعودية الملك •



 .يعتبر الملك سلمان المستشار الشخصي للملوك السعوديين •

 .2011تولى منصب وزير الدفاع عام   •

 .ميالدي  2011ميالدي وحتى العام  1963حكم مدينة الرياض منذ العام   •

 .يميالد  2015تولى حكم البالد في الثالث والعشرين من شهر يناير لعام   •

 خاتمة تعبير عن الملك سلمان باالنجليزي 

King Salman, may God preserve him, worked during his life as the head of many 

associations and bodies during his life, such as the Supreme Commission for the 

Development of Riyadh, the Higher Executive Committee for the Development of Diriyah 

and many other committees and bodies. Safety, may God protect him. 

عمل الملك سلمان حفظه هللا خالل حياته رئيًسا للعديد من الجمعيات والهيئات خالل حياته، كالهئية العليا لتطوير مدينة الرياض 

يرها الكثير من اللجان والهيئات، وكل هذه الخبرات صبت في دعم جهوده اليوم كملك واللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية وغ

 .للملكة العربية السعودية فجعلته قادًرا على الوصول بالسعودية إلى بر األمان حفظه هللا ورعاه

 


