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قسم الجودة وقياس األداء بحفر الباطنقمة للوطن–همة التعليم 



ي لتوحيد المملكة تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم 
ي الوطن 

 
سبتمبر من 23ف

زيز، أصدره الملك عبد العوهذا التاري    خ يعود إىل المرسوم الملكي الذي . كل عام
مملكة )، الذي قض  بتحويل اسم الدولة من ـه1351جمادى األوىل عام 17وتاري    خ

.السعوديةالمملكة العربية إىل ( الحجاز ونجد وملحقاتها 
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قسم الجودة وقياس األداء بحفر الباطن قمة للوطن–همة التعليم 

توحيد المملكة العربية السعودية 

ل سعود من استعادعبدالرحمنبن عبدالعزيزتمكن الملك م1902يناير15الموافقه 1319شوال5يومفي  ي
 
ة بن فيصل ا

سالفه مؤسسي
أ
ليهاالدولة السعودية الثانيةالرياض عاصمة ا سرته ا 

أ
ملك عبد العزيز ك فاح بعد استرداد الرياض واصل ال. ، والعودة با

همها30مسلح لمدة زادت عن 
أ
جل توحيد مملك ته، وتمكن من توحيد العديد من المناطق من ا

أ
:  عام من ا

حساء، ثمم1904/ه 1322سنةالقصيم، من ثمم1902/ه 1320سنةوالوشموسديرنجدجنوب
أ
، م1913/ه 1331سنةال

لى ن تمّكن عبد العزيز من ضم منطقة. م1921/ه 1340سنةوحائل،م1919/ه 1338سنةعسيروصوًل ا 
أ
لى ا بين الحجازا 

ك تمل توحيدم1930/ه 1349، وفي عامم1925الموافقة لسنةه 1344وه 1343عامي
أ
.منطقة جازانا

ولى عام 
أ
عالن عن توحيد البالد وتسميتها باسم المملكةمه  1351وفي السابع عشر من شهر جمادى ال مر ملكي لال 

أ
العربية صدر ا

ولى عام 21السعودية اعتبارًا من الخميس 
أ
.1932سبتمبر 23،الموافق ه1351جمادى ال
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ي 
السعودي أقر الملك عبد هللا أنه ابتداًء من اليوم الوطن 

ي إجازة رسمية للدولة75
.يصبح اليوم الوطن  2005

2009

قسم الجودة وقياس األداء بحفر الباطن قمة للوطن–همة التعليم 

ي السعودي 
قيام الملك عبد 79شهد اليوم الوطن 

ية ، وذلك بافتتاح جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقن

.بحضور عدد من رؤساء دول العالم

حداث ومناسبات اليوم الوطني
أ
ا



ي السعودي 
ذي 9يوم األربعاء 85وافق اليوم الوطن 

.وكان ذلك ألول مرة( يوم عرفة ) الحجة 

ي السعودي 
ي اليوم الوطن 

دشنت أمانة محافظة جدة  84ف 

ي العالم، وهي من مبادرات عبد الل
طيف أطول سارية علم ف 

ي   جميل االجتماعية، تتوسط السارية ميدان خادم الحرم

يفي   وسط جدة، بارتفاع يتجاوز   171الشر
 
ا .مبر

2015

2014



89
مؤشر لحب الوطن 

ن 
أ
ارات، كلمات وعبتصفةحب الوطن ل يمكن ا

نما  فعال ، وتثبته تضحيات عتصفةوا 
أ
لى ا

صعدة
أ
, سسلوكيات تمار وتؤكدة, مختلف ال

.وقيم تؤصل
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ميدة بال
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المشاركة بال

.المفيدة للمجتمع
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.المراض
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واعها ا
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المشاركة مع -51
منية في

أ
الجهات ال
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المشاركة مع -52
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قسم الجودة وقياس األداء بحفر الباطن قمة للوطن-همة التعلم

و خطٍب تطلق
أ
,  الوطنية ليست شعارات تردد  ا

نسان منذ الصغر حساس ينمو مع ال  نما هي ا  .ا 
ذكورة الوطنية سلوك وممارسة تجتمع بكل المؤشرات الم

.سابقا 

 فهنيائ لمن جسد حب  الوطن 
 
 قول

 
.وعمال



Goooodh16

g.o.o.dh@hotmail.com

@goooodh16

داء بحفر الباطن 
أ
...مع تحيات قسم الجودة وقياس ال

...تابعونا على مواقع التواصل الجتماعي 


