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صاحب السمو الملكي
  األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

٥ أبريل ٢٠١٧
   الرياض





ولألميــر بصماتــه فــي السياســة واإلدارة والثقافــة واألدب فبعــد إكمــال تعليمــه فــي جامعــة إكســفورد العريقــة عــاد 
لخدمــة وطنــه، وتــدرج فــي مناصــب قياديــة مختلفــة، حيــث بــدأ مديــرًا لرعايــة الشــباب ثــم أميــرًا لمنطقــة عســير، وبعدهــا 
أميــرًا لمنطقــة مكــة المكرمــة ثــم وزيــرًا للتربيــة والتعليــم، ويعمــل ســموه اآلن مستشــارًا لخــادم الحرميــن الشــريفين 

وأميــرًا لمنطقــة مكــة المكرمــة.

وعلــى الرغــم مــن المهــام الجســام التــي يطلــع بهــا ، إال أن الثقافــة والفكــر والشــعر والرســم حظيــت باهتمــام ســموه 
فأنشــأ مؤسســة الفكــر العربــي، وألــف العديــد مــن الكتــب التــي توثــق مســيرته العمليــة، أمــا فــي الشــعر فيعــد ســموه 
مــن أشــهر شــعراء الخليــج ولــه ســتة دواويــن مطبوعــة، وتلبيــة لطلبــات جمهــوره أقــام عــدة أمســيات شــعرية داخــل 
المملكــة وخارجهــا وترجمــت قصائــده إلــى عــدة لغــات عالميــة، وفــي مجــال الفنــون التشــكيلية أبدعــت ريشــة ســموه 
ــدة داخــل  ــد مــن اللوحــات التــي تحاكــي جمــال الطبيعــة فــي المملكــة، وأقــام ســموه معــارض عدي فــي رســم العدي
المملكــة وخارجهــا أحدهــا مــع األميــر تشــارلز ولــي عهــد بريطانيــا، كمــا أســس قريــة المفتاحــة فــي أبهــا التــي تعــد 

واجهــة ثقافيــة وفنيــة للمنطقــة.

ــه الفنية المميزة دعمًا منه للجامعة ليتــم  ــرع ســموه ب ٣٠ لوحــه مــن أعمال ويتواصــل دعــم ســموه للجامعــة حيــث تب
بيعهــا باشــراف دار ســوثبيز للمزادات وخصــص كامــل ريعهــا  لدعم جامعــة الفيصل، وســوف تحتضــن جامعــة الفيصــل 
معــرض اللوحــات الفنيــة لســموه فــي الفتــرة مــن يــوم الخميــس ١٤٣٨/٧/٩هـــ الموافــق ٢٠١٧/٤/٦م  وحتــى يــوم الخميــس  

١٤٣٨/٧/٢٣ هـــ الموافــق ٢٠١٧/٤/٢٠م، فــي قصــر جاللــة الملــك فيصــل - رحمــه هللا - فــي جامعــة الفيصــل.

المعــرض الفنــي التشــكيلي لصاحــب الســمو الملكي األميــر خالــد الفيصــل والــذي تبــرع بريعــه لدعــم 
جامعــة الفيصــل.

ُأْنِشــَئْت جامعــة الفيصل عــام ٢٠٠٢م بمبــادرٍة مــن مؤسســة الملــك فيصــل الخيريــة الرائــدة بمبادراتهــا التــي تتجــاوز 
مفهــوم العمــل الخيــري التقليــدي، كأول جامعــٍة أهليــة غيــر ربحيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية تلتــزم بالمعاييــر 

العالميــة للجــودة وتتميــز بإهتمامهــا بالطالــب والبحــث العلمــي.

 وتضم جامعــة الفيصل خمــس كليــات هــي األعمــال والهندســة والطــب والعلوم والصيدلــة تقدم برامــج تعليميــة 
لمرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليــا لصفــوٍة مــن الطــالب المتفوقيــن مــن الجنســين فــي بيئــة تنافســية عالميــة 

يــدرس فيهــا طــالب مــن ٢٧جنســية مختلفــه. 

وتضــع جامعــة الفيصــل طالبهــا علــى أعتــاب النجــاح مــن خــالل البرامــج التــي تقدمهــا والتــي تهتــم بتزويــد الدارســين 
بقواعــد وأســس متينــة مــن المهــارات والمعرفــة ترتكــز علــى مناهــج دراســية اختيــرت بعنايــة فائقــة لتلبــي احتياجــات 

ومتطلبــات المجتمــع وســوق العمــل.

وحققت الجامعه واحــدًا مــن أســرع معــدالت النمــو النوعــي فــي األعــوام الماضيــة فقد احتلــت المركــز الرابــع بيــن 
الجامعــات الســعودية الحكوميــه واألهليــه حســب تصنيــف التايمــز وممــا ال شــك فيــه أصبحــت جامعــه الفيصــل صرحــًا 

ــز األكاديمــي. ــر التمي ــى معايي ــًا ألعل ــة وفق ــن الكــوادر المؤهل ــات الوطــن م ــة احتياج تعليميًا يســهم فــي تلبي

الفيصل بــن  خالــد  األميــر  الملكــي  الســمو  أمنائها صاحــب  مجلــس  من رئيــس  ســخي  بدعــم  الجامعــة  وتحظــى 
عبدالعزيز مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين، أميــر منطقــة مكــة المكرمــة، الــذي أطلــق فكــرة إنشــاء جامعــة الفيصــل.
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ــة  ــوم السياســية و اإلقتصادي ــة ,وبعدهــا درس العل ــم األمريكي ــة الســعودية ث ــر علــى الشــهاده الثانوي التعليــم: حصــل األمي
لمــده  ٤ ســنوات فــي جامعــه أكســفورد البريطانيــة. 

ــارة منطقــة مكــة  ــى إم ــرًا لمنطقــة عســير , بعدهــا تول ــم انتقــل أمي ــة الشــباب ث ــرًا لرعاي ــر مدي ــدأ األمي ــة: ب ــاة العملي الحي
المكرمــة ثــم انتقــل للعمــل وزيــرًا للتربيــة والتعليــم وأخيــرًا عــاد الــى مكــة المكرمــة مستشــارًا لخــادم الحرميــن الشــريفين وأميــرًا 
ــًا لهــا  ــرًا عام ــي يعمــل مدي ــة الت ــك فيصــل الخيري ــر فــي إنشــاء مؤسســة المل ــه الرســمي شــارك األمي للمنطقــة وبمــوازاه عمل
ورئيســًا لهيئــة جائــزة الملــك فيصــل العالميــة , كمــا يتولــى رئاســة مؤسســة الفكــر العربــي التــي أطلقهــا مبــادرة تضامنيــة بيــن 
الفكــر والمــال للنهــوض باألمــة العربيــة وهــو أيضــًا عضــو مجلــس أمنــاء معهــد تاريــخ العلــوم العربيــة واألســالمية التابــع لجامعــة 

فرانكفــورت فــي ألمانيــا. 

األميــر والشــعر: يعتبــر األميــر مــن أشــهر فرســان الشــعر العربــي علــى مســتوى الخليــج العربــي , إن لــم يكــن أشــهرهم ولــه 
٦ دواويــن ُأختيــر األول منهــا ضمــن ٨ كتــب عالميــة تبيــع أكثــر مــن ٥٠ الــف نســخة , وقــدم عــدة أمســيات شــعرية فــي المملكــة 

وخارجهــا , كمــا ترجمــت أشــعاره إلــى عــده لغــات شــرقية وغربيــة. 

ــة داخــل المملكــة وخارجهــا مــن أهمهــا المعــرض  ــه الفني ــر عــده معــارض للوحات ــر والفــن التشــكيلي: أقــام األمي األمي
المشــترك اللــذي أقامــه مــع األميــر تشــارلز ولــي العهــد البريطانــي , كمــا أســس فــي قريــة المفتاحــة بأبهــا ١٢ مرســمًا وصــاالت 

للمعــارض التشــكيلية , ورعــى العديــد مــن المعــارض والمســابقات فــي هــذا المجــال. 

 األوســمة التكريميــة: حظــي األميــر بعديــد مــن األوســمة العربيــة , والعالميــة كمــا وضعــت "وكالــه ناســا الفضائيــة" أســمه 
فــي مركبــة أطلقتهــا إلــى المريــخ عــام ٢٠٠٣م إعترافــًا بخدماتــه الجليلــة لإلنســانية بمســتوياتها: الوطنيــة والقوميــة والعالميــة. 



زيت على قماش
٥٠٠ x ٦٠٠ ملم

١٩،٧ x ٢٣،٦ إنش

  

القطعة الفنية رقم ١

الكعبة المشرفة



زيت على قماش
٤٥٥ x ٦٠٥ ملم

١٧،٩ x ٢٨،٨ إنش

  

القطعة الفنية رقم ٢

قمٌر وَعَلم



زيت على قماش
٩١٠ x ٦١٠ ملم

٣٥،٨ x ٢٤ إنش

  

القطعة الفنية رقم ٣

المئذنه
  



زيت على قماش
٥٥٥ x ٧٦٥ ملم
٢١،٨ x ٣٠،١ إنش

  

القطعة الفنية رقم ٤

  تناطح الّظبي العربي



زيت على قماش
٦١٠ x ٤٦٠ ملم

١٩،٧ x ٢٣،٦ إنش

  

القطعة الفنية رقم ٥

الراعي



زيت على قماش
١٠٠٠ x ٥٠٠ ملم

٣٩،٣ x ١٩،٧ إنش

  

القطعة الفنية رقم ٦

شمس العصر على صدر كثيب



زيت على قماش
١٠٠٠ x ٥٠٠ ملم

٣٩،٤ x ١٩،٧ إنش

  

القطعة الفنية رقم ٧

همس الرياض




