
 

 

 اتمة اذاعة مدرسية عن البيعة الثامنة جاهزة للطباعة خ
حيث تقوم الَمدرسة من خالل برامجها التعليمية، بتوعية الجيل الناشئ عن كل األمور المعرفية المرتبطة الدولة التي  

الهدف التربوي   مخدينتمون إليها، وهذا ما تهدف إليه اإِلذاعة المدرسية عن البَيعة، التي سوف نقدم لها عدة خواتيم ت
 والتعليمي منها، مرفقين معها هذه الخواتيم كملف َجاهز للطباعة.

 خاتمة اذاعة مدرسية عن البيعة الثامنة 
وإلى هنا أيها األحبة، نصل وإياكم إلى نهاية هذه اإِلذاعة الَمدرسية المميزة والخاصة، التي أفردناها للحديث عن هذه  

م في بالدنا العزيزة، والتي هي جزء من طريقة الحكم المستندة للشريعة اإلسالمية، من  الخطوة الهامة في تنظيم آلية الحك
خالل أخذ البيعة وتجديدها لقائد هذه البالد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا تعالى، مستعرضين من خاللها إنجازات  

نا أهمية هذه البيعة في ذكراها الثامنة، من حيث  هذه الهامة على مدى سبعة عقود من الحمم والوفاء لهذه األمة، كما بي
ضرورتها للحفاظ على صفوف المسلمين في ديارنا الغالية، راجين من هللا تعالى التوفيق في هذا األمر بعيداً عن الفتن 

في هذا البلد، التي تهدف للنيل من وحدة وترابط هذا البلد األبي، وفي الختام، نسأل هللا تعالى أن يديم األمن واالستقرار 
 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، دمتم في حفظ هللا ورعايته. 

 خاتمة اذاعة مدرسية قصيرة عن البيعة الثامنة 
نشكر الطالب… على هذه الكلمة الجميلة التي قدمها لنا، والتي نختتم بها فقرات إذاَعتنا الَمدرسية هذه، التي خصصناها  

الثّامنة لملك هذه البالد سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا تعالى، وأهمية هذه اآللية في الحكم وفقاً  للحديث عن ذكرى البَيعة
لنهج الخالفة في الدولة اإلسالمية، وختاماً، أشكر طالبنا المجتهدين على ما قدموه لنا من فقرات اجتهدوا في تحضيرها  

تماع راجين من هللا تعالى عموم الفائدة والنفع مما قدمناه لكم عبر لهذه اإِلذاعة، كما أشكر حضورنا الكريم على حسن االس
أثير هذه اإِلذاعة، وإلى اللقاء معكم في موعد جديد، أستودعم في حفظ هللا تعالى ورعايته، دمتم ودام الوطن والقيادة 

 الحكيمة لهذا الوطن، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. 
 البيعة الثامنة جميلة ومميزة خاتمة اذاعة مدرسية عن 

أيها األحبة في هللا والوطن، أسعدنا حسن االستماع من قبلكم لما قدمناه لكم في هذه اإِلذاعة الَمدرسية المميزة والخاصة،  
التي أفردناها للحديث عن هذه الذكرى الهامة والضرورية في حياة أمتنا، ذكرى البَيعة الثامنة لملكنا المفدى سمو الملك  

لمان بن عبد العزيز أدام هللا تعالى عليه الصحة والعافية، وجعله دائماً قنطار الحكمة التي يستند عليها حكم هذه البالد،  س
والتي استمرت ألعوام من حكمه، وأعوام من قبله في ظل حكم من سبقه إلى هذه المهمة والواجب الوطني، كما أبرزنا من  

وأهميتها في حياة األمة، وتأثيرها اإليجابي الكبير على أمن واستقرار المملكة   خالل هذه الفقرات ضرورة هذه البَيعة
وترابط أطرافها وتماسكها كالبنيان المرصوص، في ظل القيادة الموحدة والمتجددة في فكرها وعملها من أجل هذه األمة،  

د لما فيه خير هذه البالد، والسالم عليكم  وفي الختام، نسأل هللا تعالى أن يديم علينا هذه النعمة، ويوفق حاكم هذه البال
 ورحمة هللا تعالى وبركاته.

  خاتمة اذاعة مدرسية عن البيعة الثامنة مختصرة
ومع هذه الكلمات الجميلة، نصل وإياكم أحبتي إلى نهاية هذه اإِلذاعة الَمدرسية الجنيبة والمميزة، وال يسعني في النهاية إال  

االستماع، وأشكر للطالب المجتهدين حسن الكالم وحسن التقديم، وعلى الجهد المبذول في أن أشكر للحضور الكريم حسن  
تحضير هذه الفقرات الثرية والغنية عن هذه البَيعة المباركة بإذن هللا تعالى، وفي الختام، نسأل هللا تعالى أن يسدد خطى 

والعباد، إن التوفيق من هللا تعالى وحده، وال خير لنا إال   الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز، وأن يوفقه لما فيه خير البالد
بما وفقه لنا ربنا عز وجل، ونرجو من هللا تعالى أن يتمم علينا أمر البيعة بالخير دون فتن وقالقل من أعداء األمة،  

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
 خاتمة عن البيعة الثامنة لالذاعة المدرسية 

ور الكريم، يؤسفني قول أننا وصلنا إلى نهاية هذه اإلذاعة المدرسية، التي خصصناها للحديث عن هذا األمر  أيها الحض
التوعوي الهام في حياة المملكة، وفي حياة أي أمة تسير على مبادئ نهج الخالفة اإلسالمية، التي وضع أسسها نبينا الكريم 

تكون، وفي ذكر البَيعة الثامنة هذه، نسأل هللا تعالى أن يتم علينا األمن  بما أمره هللا تعالى أن  -عليه الصالة والسالم-
واالستقرار في ظل حكم قائد هذه البالد المفدى، سمو الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا تعالى، ونسأله عز وجل أن  

على ما قدموه لنا من فقرات ملؤها  يبعد عن هذه البالد كل الفتن وكيد الطامعين، وفي الختام، أشكر طالبنا المجتهدين 
الفائدة والخير والصالح، ونشكر الحضور الكريم على حسن االستماع والمتابعة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى، عشتم  

 وعاش والوطن. 
 خاتمة اذاعة مدرسية عن البيعة الثامنة باالنجليزي 

Mr. Director of the school and gentlemen teachers, our sons and daughters are 
students of science and knowledge, we come with you now to the end of this 
distinguished school radio, in which we have listed, through its rich paragraphs, the 
most important information about the details of this blessed pledge and its 
importance, on its eighth anniversary of His Highness the King Salman bin Abdulaziz, 
may God Almighty bless him He has continued health and wellness, hoping from 
God Almighty that we have attained the required educational benefit from what we 
have presented. Finally, we must thank our hard-working students for the useful 
paragraphs they provided us, and our honorable attendance for listening, may the 
peace, mercy and blessings of God Almighty be upon you. May God Almighty bless 
and protect the homeland. 



 

 

 ترجمة خاتمة اذاعة مدرسية عن البيعة الثامنة باالنجليزي 
السيد مدير المدرسة والسادة المعلمين، أبنائنا وبناتنا طالب العلم والمعرفة، نصل وإياكم اآلن إلى نهاية هذه اإلذاعة  

المباركة وأهميتها، في المدرسية المميزة، التي سردنا من خالل فقراتها الغنية أهم المعلومات عن تفاصيل هذه البَيعة 
ذكراها الثامنة لسمو الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز أدام هللا تعالى عليه دوام الصحة والعافية، راجين من هللا تعالى أن  

أن نكون قد أصبنا الفائدة التوعوية المطلوبة مما قدمناه، ونسأل هللا تعالى أن يوفق قائد هذه األمة لما فيه خير هذه األمة، و
يسدد خطاه المباركة في السعي الدائم للسمو واالرتقاء في حياة هذه البالد وشعب هذه البالد، وختاماً، البد من شكر طالبنا  
المجتهدين على ما قدموه لنا من فقرات ملؤها الفائدة، وأشكر حضورنا الكريم على حسن االستماع، والسالم عليكم ورحمة 

 الوطن في حفظ المولى عز وجل ورعايته. هللا تعالى وبركاته، دمتم ودام


