
 خاتمة اذاعة مدرسية

إن الخاتمة في اإلذاعة المدرسية، تعتبر هي القفلة لبرنامج اإلذاعة والذي يعمل على إعداده مشرف اإلذاعة أو مشرف 

األنشطة، أو مدير المدرسة، أو أحد المعلمين، أو الطالب، وربما يكلف المدير أحد اإلداريين بإعداده، والخاتمة تسبقها 

والعرض الذي يحتوي على فقرات برنامج اإلذاعة متكاملةً، ونورد فيها عبارات توجز ما جاء من خطوات المقدمة 

فقرات قبلها، أي ما قد تم تناوله من موضوع بأشكاله المتنوعة، ومن ثم نشكر الحضور من إدارة ومعلمين وطالب، 

ننهيها بعبارة وداع تزرع األمل والتفاؤل بلقاء وال ننسى بأن يكون أسلوب الخاتمة فيه لياقة االختتام، ورشاقة الكالم، و

 .متجدد، ينتظره الحضور بحرارة

 خاتمة اذاعة مدرسية قصيرة ومميزة :شاهد أيًضا

اتم اذاعات مدرسية تبهر المعلمينخو  

هنا سنعمل على تقديم مجموعة واسعة من الخواتم لإلذاعة المدرسية، حيث سنراعي فيها تناول قضايا متنوعة 

ومعارف متعددة بقصد اإلغناء أي اإلثراء، وهذه الخواتم يقوم بالعمل على إعدادها ربما فريق من الطالب، أو أحد 

لمي المدرسة، وهذا النشاط اإلذاعي له إعداد بشكل يومي، ألن اإلذاعة المدرسية جزء اإلداريين أو معلم من مع

ومكون رئيس من مكونات األنشطة التي تطبق بشكل دائم ضمن برنامج المدرسة، وفيما يلي نسرد عدة نماذج من 

 :الخواتم التي يمكن تقديمها في نشاط اإلذاعة المدرسية، ومنها اآلتي

 اذاعة عن اليوم الوطني 1444 مكتوبة :شاهد أيًضا

 خاتمة اذاعة مدرسية عن النظافة

وأخيراً نصل إلى ختام إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، حيث تناولنا فيها موضوع النظافة، وهو ما أكدنا فيه على أن 

النظافة من اإليمان، ألنها تعتمد على طهارة الجسد باالستحمام، وطهارة المكان من القاذورات، ونظافة المالبس من 

الباحة والحديقة المدرسية من نفايات ومخلفات، وترحيلها لألماكن االتساخ، واالهتمام بنظافة القاعات والممرات و

المخصصة لها، ونظافة جدران المدرسة من الكتابات التي تقوم بتشويهها، وأكدنا أنه بالتعاون بتنفيذ حمالت النظافة، 

 . وإلى اللقاءنتقي شر األمراض المختلفة، وال يسعنا في النهاية إال شكركم على حسن استماعكم، نستودعكم هللا

 خاتمة إذاعة مدرسية عن السعادة

أعزائي وفي نهاية المطاف نصل معكم إلى نهاية اإلذاعة المدرسية ليومنا هذا، مع تمنياتنا بأن تكونوا قد سعدتم معنا 

في موضوع اليوم عن السعادة، والتي هي من أهم عوامل تنشيط العقل والنفس والجسد وإمداد اإلنسان بالنشاط 

يوية واإلقبال على الحياة بحب وأمل وتفاؤل، وكذلك برغبة شديدة لدى المتعلمين والمعلمين بالقدوم إلى المدرسة والح

وتشريع أبوابها لتلقّي العلم بنفٍس منفتحة وذهن متوقّد من أجل النجاح والتفوق، فالسعادة من أهم عناصر العيش 

قبّل كل أسباب العلم، وأقول لكم عند النهاية، أسعد هللا قلوبكم اإلنساني فهي تكسبنا التوازن مع المحيط والحياة وت

 .بسعادة مستدامة، وهللا ولي األمر والتدبير، والسالم عليكم

 اذاعة مدرسية عن العمل التطوعي :شاهد أيًضا

 خاتمة اذاعة مدرسية عن رمضان

وأخيراً وليس آخراً نختتم إذاعتنا لهذا اليوم، بعد أن تحدثنا فيها عن رمضان الخير والبركة شهر الصوم والعبادات، 

يه تكثر الصالة، كما يكثر االستغفار، ونتلو القرآن بالليل والنهار متفكرين بقوله تعالى في شهر أداء الطاعات هلل، فف

أهمية صيام وإقامة طقوس رمضان الشهر الفضيل لكثرة فضائله، ورمضان يزيد من صلة الرحم ويجعلنا نشعر 
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لمنا الصبر واحترام الغير بشعور الفقراء والجياع الذين ال يقدرون على شراء ما يرغبون من طعام، ورمضان يع

 .ومشاعرهم، وأخيراً للمرة الثانية نقولها لنشكركم، ونشكر المعلمين واإلدارة، بوركتم

 اذاعة مدرسية عن التنمر.. أهمية ظاهرة التنمر المدرسي وآثارها :شاهد أيًضا

 خاتمة اذاعة مدرسية عن النجاح

وفي النهاية وصل برنامجنا في اإلذاعة المدرسية إلى نهايته، بعد أن ألقينا على مسامعكم موضوع النجاح، الذي هو 

في المدرسة، فالنجاح هو مستقبلكم الذي ينتظركم بالوصول إلى  الغاية والهدف من دراستكم التي تتواجدون ألجلها

بنائه وتحقيق أحالمكم وطموحاتكم، وتزهر حياتكم وتثمر، وهو السلم الذي يرتقي بكم إلى المزيد من نجاحات في 

ه، مع شكرنا حياتكم العملية، وفقكم هللا لما هو خير لكم وألهليكم وللوطن، وإلى لقاء متجدد نترككم بحفظ هللا وأمان

 .للجميع

 خاتمة اذاعة عن اليوم الوطني:شاهد أيًضا

مدرسية عن العلمخاتمة اذاعة   

وفي مسك الختام نصل إلى خاتمة اإلذاعة المدرسية، حيث تعلمنا من فقراتها المميزة والغنية وتزودنا بمعرفة العلم 

وأهميته، فالنبي عليه الصالة والسالم قال: " اطلب العلم من المهد إلى اللحد" ورب العالمين قال في محكم التنزيل: " 

  ،"اقرأ باسم ربك الذي خلق

ورب العالمين أيضاً قال: "هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون"، وتعلمنا بأن العلم يمحي الجهل، كما بأنه 

يطور الفكر، ويزدهر المجتمع، وتعلو مكانة الوطن، حضت على العلم وأهميته وفائدته كل الشرائع، فلنتابع تعليمنا 

اجحين، وأخيراً نودع الجميع ونقول شكراً إلدارة المدرسة والمعلمين، لنولننجح فيه بتفوق، ونسأل هللا بأن يجعلكم من ا

 .والشكر األكبر موصول لكم طالبنا وأملنا في مستقبل مزدهر

 هل تعلم عن اليوم الوطني لإلذاعة المدرسية :شاهد أيًضا

 خاتمة اذاعة مدرسية باالنجليزي

 :فيما يلي يلي خاتمة إلذاعة مدرسية عن عيد المعلم

right Now ; School school on this beautiful morning, reading, writing, memorizing and 

interacting with science and its outputs. Greetings to this good and benevolent person. He 

has all our love, respect, appreciation and loyalty. We pledge to him to continue teaching 

and learning, and to complete his message in life. May God preserve them and prolong 

their life, and the conclusion of the speech is held by your farewell with love, and we 

thank the attendance individually, may God preserve everyone, seeing a close meeting 

with His help. 

 اذاعة مدرسية عن بداية العام الدراسي الجديد بالفقرات كاملة :شاهد أيًضا
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