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صاحب السمو الملكي

ا��مير خالد بن فيصل بن عبد
العزيز آل سعود

مستشار ملك المملكة العربية السعودية  
أمير منطقة مكة المكرمة  
رئيس اللجنة المركزية للحج

في المنصب 
29 يناير 2015 – حتى ا��ن

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.العاهل

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آلالنائب
سعود

مشعل بن عبد هللا بن

عبد العزيز آل سعود
 

وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية

في المنصب 
22 ديسمبر 2013 – 29 يناير 2015

عبد هللا بن عبد العزيز وسلمان بن عبدالعاهل
العزيز.

فيصل بن عبد هللا بن

محمد آل سعود

عزام الدخيل. تم دمج

وزارتي التربية والتعليم

والتعليم العالي ،بمسمى

وزارة التعليم.

أمير منطقة مكة المكرمة

في المنصب 

خالد الفیصل بن عبد العزیز آل سعود
األمیر خالد بن فیصل بن عبد العزیز آل سعود، أمیر منطقة مكة المكرمة، ومستشار الملك سلمان
بن عبدالعزیز آل سعود ورئیس اللجنة المركزیة للحج . االبن الثالث من أبناء الملك فیصل بن عبد
العزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة الثالث، ووالدتھ ھي األمیرة ھیا بنت تركي بن عبد

العزیز بن عبد هللا بن تركي بن عبد هللا آل سعود.

عمل في رعایة الشباب بوزارة الشؤون االجتماعیة وإلیھ تعزى فكرة إقامة بطولة كأس الخلیج لكرة
القدم. عین أمیًرا لمنطقة عسیر عام 1971. وفي 16 مایو 2007 عین أمیًرا على منطقة مكة
المكرمة، وفي 22 دیسمبر 2013 عین وزیر التربیة والتعلیم [1] حتى عام 2015، ثم تم تعیینھ
مستشاًرا للملك سلمان بن عبد العزیز ،وأمیر منطقة مكة المكرمة (للمرة الثانیة). وھو عضو في

ھیئة البیعة السعودیة عن والده الملك فیصل بن عبد العزیز آل سعود

تعليمه

المناصب التي تو��ها

المجال الشعري والنشاط الثقافي العام

ا��وسمة التكريمية التي نالها

مكة

توطين معلمي حلقات التحفيظ في الحرم

متفرقات

أ��ته

مصدر

وص��ت خارجية

المراجع

درس القرآن الكریم والسنتین األولى والثانیة االبتدائیتین في األحساء، ثم التحق بالمدرسة النموذجیة
التي افتتحھا والده الملك فیصل في الطائف، وأكمل فیھا دراستھ الثانویة. حصل على دبلوم الثانویة
األمریكیة من مدارس برن ستون في عام 1961م، ثم التحق بجامعة أكسفورد البریطانیة لدراسة
العلوم السیاسیة واالقتصادیة في عام 1962م وأنھى دراستھ فیھا بعد أربعة أعوام. وھو فنان تشكیلي

ممیز وشاعر، ویلقب شعریًا بدایم السیف.

محتویات

تعلیمھ

المناصب التي توالھا
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16 مايو 2007 – 22 ديسمبر 2013

عبد هللا بن عبد العزيز آل سعودالعاهل

عبد المجيد بن عبد

العزيز آل سعود

مشعل بن عبد هللا بن

عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة عسير

في المنصب 
18 أبريل 1971 – 16 مايو 2007

فيصل بن عبد العزيز آل سعود العاهل
خالد بن عبد العزيز آل سعود 
فهد بن عبد العزيز آل سعود 

عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود

عبد هللا بن محمد بن

ما��

فيصل بن خالد بن عبد

العزيز آل سعود

معلومات شخصية

ا��سم
عند

الو��دة

خالد بن فيصل بن عبد العزيز بن
عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

24 فبراير 1940 المي��د
 السعودية مكة المكرمة 

 سعوديالجنسية

سعود بن خالد بن فيصل آل سعود،أبناء
 وبندر بن خالد الفيصل بن عبد العزيز

آل سعود،  وسلطان بن خالد الفيصل آل
سعود 

فيصل بن عبد العزيز آل سعود ا��ب

أخوة
وأخوات

لولوة الفيصل بن عبد العزيز آل
سعود،  وهيفاء الفيصل بن عبد العزيز

آل سعود،  وعبد هللا الفيصل بن عبد
العزيز آل سعود،  وتركي الفيصل بن

عبد العزيز آل سعود،  وسعود
الفيصل،  ومحمد الفيصل بن عبد

العزيز آل سعود 

آل سعود عائلة

الحياة العملية

المدرسة
ا��م

جامعة أوكسفورد 
مدرسة هون في برنستون 

سيا�� المهنة

المواقع

وزير التربية والتعليم

مدير رعاية الشباب التابعة لوزارة العمل والشؤون ا��جتماعية في الفترة ما

بين 1387-1391هـ.

أمير منطقة عسير لما يقرب من 37 عاًما.

أمير منطقة مكة المكرمة.

وزيرًا للتربية والتعليم.

مدير عام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية (وهو أحد مؤسسيها).

رئيس لجنة البرامج وا��نفاق الخيري في مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية.

رئيس لجنة التنشيط السياحي في منطقة عسير.

رئيس فخري لل��كة الوطنية للسياحة في عسير.

رئيس جمعية البر في الجنوب.

عضو بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

عضو مجلس أمناء معهد تاريخ العلوم العربية وا��س��مية التابع لجامعة

فرانكفورت في ألمانيا.

رئيس ��ف جمعية فاس سايس للتنمية الثقافية وا��جتماعية وا��قتصادية

في المملكة المغربية.

رئيس مؤسسة الفكر العربي وأحد مؤسسيها والتي تهتم بالهوية العربية

وتعزيزها.

نائبًا لرئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة وا��بداع "موهبة".

یعرف عن األمیر خالد الفیصل أنھ شاعر وأدیب وفنان، لھ مساھمات شعریة وثقافیة متنوعة

صاحب ثاني منتدى أدبي ثقافي بالرياض، وكان يعقد في منزله إبان عمله

برعاية الشباب.

أسس مجلة ((الفيصل)) وأهداها لمؤسسة الملك فيصل الخيرية.

صدر له أول ديوان شعري شعبي بعنوان قصائد نبطية في عام 1406هـ

وضم نحو مائة قصيدة، وع�� لوحات بريشته.

صدر له الديوان الثاني بعنوان الديوان الثاني في عام 1412هـ وضم 53

قصيدة وثماني قصائد ��غنيات وعدًدا من رسوماته.

في عام 1421هـ وبمناسبة اختيار ديوانه ا��ول ضمن ثمان كتب عالمية تبيع

أكثر من خمسين ألف نسخة، أصدرت مكتبة العبيكان كتابا ضم دواوين

ا��مير الث��ثة ا��ضافة إلى قصائد سموه الجديدة بعنوان ((أشعار خالد

الفيصل)).

المجال الشعري والنشاط الثقافي العام
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https://ar.wikipedia.org/wiki/18
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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تعديل

الموقع الرسمي الموقع

 

في عام 1419 هـ أصدر كتاب ((مسافة التنمية وشاهد عيان)) عن تجربة

التنمية في منطقة عسير، وقد تم تحديث الكتاب لتتولى طبعه ون��ه

بالغتين العربية وا��نجليزية دار برزان للن�� في بيروت ولندن.

صدر له في عام 2017، كتاب بعنوان: «إن لم فمن؟!»، طرح فيه بعضاً من سيرته وطرح استفهامات عن الحياة.. والحكمة في القرار..

والقيم. وقال إن الكتاب ليس تدوين مذكرات أو تجربة شخصية.. بل ومضات من مراحل الزمن التي لم نخترها بل اختارته.

في عام 1424 هـ صدر عنه كتاب ((سياحة في فكر ا��مير)).

وقد قدم أمسيات شعرية في داخل المملكة وخارجها، قامت بتغطيتها وسائل ا��ع��م العربية، وألف ((أوبريت التوحيد)) الذي ُقدم في

المهرجان الوطني للتراث والثقافة، ونشيد ((نشوة العز)) بمناسبة ا��حتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، كما

شارك سموه بآخر أمسياته الشعرية تحت عنوان ((الوطن)) بمناسبة الرياض عاصمة الثقافة العربية.

ھذا وقد ترجم شعره إلى األلمانیة واإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والفارسیة واألوردیة، وترجم أكثر من مرة إلى الدنماركیة.

أسس جائزة أبها التي تمنح سنويًا للمتفوقين في مجا��ت الثقافة والتعليم الجامعي والعام والخدمة الوطنية.

أ��ف على إنشاء نادي أبها ا��دبي الذي نال المركز ا��ول من الرئاسة العامة لرعاية الشباب عدة مرات تقديرًا لنشاطه الثقافي المميز،

كما أ��ف على إنشاء مركز الفيصل لتربية الصقور، وأنشأ م��ًحا حديًثا لمختلف النشاطات الثقافية والفنية كما يعد ا��مير خالد

الفيصل رساًما وفناًنا تشكيليًا له لوحات فنية متعددة. وأقام معارض فنية، من أهمها المعرض المشترك الذي أقامه مع ا��مير تشارلز

ولي العهد البريطاني ضمن مبادرة عرفت بمبادرة (رسم ورعاية) انطلقت عام 1999. يعتبر من أنجح ا��مراء واحكمهم حيث تأثر كثيرًا من

والده الملك فيصل بن عبد العزيز..
يملك جريدة الوطن التي اسست عام 2000.[2][3]

وسام الريادة ليوم الشباب من المؤتمر الخليجي الرابع ��دارة الموارد الب��ية، بعد تبني سموه لفكرة دورة كأس الخليج التي كانت

بدايتها في عام 1390هـ.

شهادة الرئاسة ال��فية لجمعية فاس سايس للتنمية الثقافية وا��جتماعية وا��قتصادية في المملكة المغربية في أثناء زيارة رسمية

للمغرب أقام خ��لها معرًضا فنيًا خاًصا، وأحيا أمسية شعرية، وذلك في شهر ربيع ا��ول لعام 1420هـ.

وسام النهضة الملكي من الدرجة ا��ولى قلده الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، ملك المملكة ا��ردنية الهاشمية، وذلك في ختام زيارة

رسمية ل��ردن، أقام خ��لها أمسية شعرية بتاريخ 14/7/1420هـ الموافق 23/10/1999م.

وسام ا��رز الوطني من رتبة الوشاح ا��كبر وذلك في شهر صفر لعام 1420هـ، وهو أرفع وسام لبناني، قلده رئيس مجلس الوزراء

اللبناني الدكتور سليم الحص، باسم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد أميل لحود، وذلك اعترافا بثقافة ا��مير خالد الفيصل من شعر

وفن ورسم وتعاطفه مع قضية لبنان.

وسام في�� فيكوسا بالمرتبة العظمى، قلده ا��مير دوق براغانزا.

وسام فرنسيس ا��ول بالمرتبة العظمى، قلده ا��مير ديوك كا��بريا.

وسام السنت موريس والسنت ��زاروس بالمرتبة العظمى، قلده ا��مير فينيس.

وقد تم تقليده هذه ا��وسمة الث��ث أثناء زيارتهم الرياض في 24/11/1421هـ الموافق 16/2/2001م، لحضور حفل توزيع جائزة الملك

فيصل لعام 2001م، وافتتاح معرض ((رسم ورعاية)) المشترك بينه وا��مير تشارلز، أ مير ويلز.

وضعت وكالة ناسا الفضائية اسمه في مركبة أطلقتها إلى المريخ عام 2003م، اعتراًفا بخدماته الجليلة ل��نسانية بمستوياتها: الوطنية

والقومية والعالمية.

األوسمة التكریمیة التي نالھا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&action=edit&section=0
http://www.khalidalfaisal.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
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وسام ((ق��دة ال��ف)) مع الشعار الذهبي من المعهد العربي البرتغالي، وهو الوسام الذي لم يمنح من قبل إ�� لرؤساء الدول في

العالم العربي.

خالد الفیصل بن عبد العزیز آل سعود األمیر الـ 271 لمنطقة مكة المكرمة (منذ فتَحھا محمد بن عبدهللا علیھ الصالة والسالم) وھو األمیر السعودي الثامن لمكة المكرمة،
حیث كان والده الملك فیصل بن عبد العزیز أول أمیر لھا في عھد والده الملك عبد العزیز.

في ذي القعدة من عام 1431ھـ أمر خالد الفیصل بتغییر معلمي التحفیظ في المسجد الحرام إلى سعودیین فقط[4]. وألن ھذا القرار تسبب في توقف 30 ألف طالب یجتمعون
یومیًا لحفظ القرآن الكریم فقد تعرض لحملة حاشدة أرغمتھ بعد أشھر إلجراء تعدیالت مؤقتھ بثالث سنوات علیھ على أن یعود بعدھا.

یرأس األمیر خالد مؤسسة الفكر العربي والتي تعد إحدى المؤسسات الفكریة األھلیة التي تدعو إلى التضامن بین الفكر والمال للنھوض باألمة العربیة، وقد دعا إلى تأسیسھا
في یونیو 2001، واختیرت بیروت مقًرا لھا، وتزمع المؤسسة إقامة مؤتمرھا السنوي الثامن في فكر 9 في بیروت في دیسمبر 2011. - یدیر األمیر خالد مؤسسة الملك
فیصل الخیریة التي تحتضن جائزة الملك فیصل العالمیة وعدًدا كبیًرا من المراكز البحثیة والمعاھد التعلیمیة وھي المؤسسة المالكة لبرج الفیصلیة أول ناطحة سحاب في

المملكة العربیة السعودیة. الریاض.

متزوج من األمیرة العنود بنت عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود[5] ولھما من األبناء:

ا��مير بندر بن خالد بن فيصل آل سعود

ا��مير سلطان بن خالد بن فيصل آل سعود متزوج من ا��ميرة العنود بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز.

ا��مير سعود بن خالد بن فيصل آل سعود. نائب أمير منطقة المدينة المنورة. متزوج من ا��ميرة الجوهرة بنت خالد بن سعود بن خالد آل

سعود ابنة مساعد وزير الخارجية.

ا��ميرة لولوة بنت خالد بن فيصل آل سعود (توفیت في الثالثة من العمر).

مكة

توطین معلمي حلقات التحفیظ في الحرم

متفرقات

أسرتھ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1431_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://www.fikrconferences.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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سبقه 
�� يوجد

الرئيس العام لرعاية الشباب

1387هـ - 1392هـ

تبعه 
فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل

سعود

سبقه 
عبد هللا بن محمد الما��

أمير منطقة عسير

1392هـ - 1428 هـ

تبعه 
فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل

سعود

سبقه 
عبد المجيد بن عبد العزيز آل

سعود

أمير منطقة مكة المكرمة

1428 هـ - 1435هـ

تبعه 
مشعل بن عبد هللا بن عبد العزيز

آل سعود

سبقه 
فيصل بن عبد هللا بن محمد آل

سعود

وزير التربية والتعليم

1435 هـ - 1436 هـ
تبعه 

عزام الدخيل

موقع خالد الفيصل

السيرة الذاتية خالد الفيصل - موقع أمارة مكة المكرمة

سيرة خالد الفيصل

أهدافه الخيرية

خبر المرسوم الملكي لتوليه أميرا لمنطقة مكة المكرمة

خالد الفيصل ُيعرب اللوحات التجارية في منطقة مكة المكرمة

خالد الفيصل في ويكيبيديا - إنجليزي

سيرة أبيه فيصل بن عبد العزيز

منتديات ا��مير خالد الفيصل

موقع منطقة مكة المكرمة

موقع مؤسسة الفكر العربي

موقع مؤتمرات فكر

مقابلة وثائقية مع خالد الفيصل / قناة العربية

1. أمر ملكي بتعيين ا��مير خالد الفيصل وزيراً للتربية والتعليم، وكالة ا��نباء السعودية، دخل في 22 ديسمبر 2013 نسخة محفوظة
24 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.

IDEOLOGICAL AND OWNERSHIP TRENDS IN THE SAUDI MEDIA .2

مصدر

وصالت خارجیة

المراجع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1387%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1392%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1392%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1428_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1428_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1436_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84
http://www.khaled-alfaisal.com/
http://www.makkah.gov.sa/page/19
http://www.khalidalfaisal.org/biography.html
http://www.khalidalfaisal.org/charitable_aims.html
http://www.spa.gov.sa/English/details.php?id=450421
http://arabnews.com/saudiarabia/article233086.ece
https://en.wikipedia.org/wiki/Khalid_al_Faisal
http://www.kff.com/EN01/KingFaisal/KingFaisalIndex.html
http://www.khaled-alfaisal.com/vb
http://www.makkah.gov.sa/
http://www.arabthought.org/
http://www.fikrconferences.org/
http://rawafednet.blogspot.com/2011/04/blog-post_4989.html
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1181390
http://web.archive.org/web/20150924104341/http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1181390
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://web.archive.org/20101211205522/213.251.145.96/cable/2009/05/09RIYADH651.html
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3. ا��تجاهات ا��يديولوجية والملكية في ا��ع��م السعودي مجلة الحجاز نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.

4. القرار... الجريمة. نسخة محفوظة 16 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.

5. تحت رعاية صاحبة السمو ا��ميرة العنود بنت عبدهللا آل سعود نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.

"https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=خالد_الفيصل_بن_عبد_العزيز_آل_سعود&oldid=30937816" مجلوبة من

آخر تعديل لهذه الصفحة كان يوم 8 أكتوبر 2018، الساعة 16:32.

النصوص منشورة برخصة المشاع ا��بداعي. طالع ��وط ا��ستخدام للتفاصيل.

http://www.alhejazi.net/seyasah/019810.htm
http://web.archive.org/web/20131012145253/http://www.alhejazi.net/seyasah/019810.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.anbacom.com/articles.php?action=show&id=5383
http://web.archive.org/web/20140116091949/http://www.anbacom.com/articles.php?action=show&id=5383
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.al-jazirah.com/2000/20000811/is12.htm
http://web.archive.org/web/20160305074804/http://www.al-jazirah.com/2000/20000811/is12.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A2%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF&oldid=30937816
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85

