
 

 

 للتحميل والطباعة word pdfاتمة اذاعة مدرسية عن يوم المرأة العمانية خ
يعد يَوم الَمرأة العُمانية، من األيام الهامة التي يحتفي بها كل الشعب العُماني داخل السلطنة، لما له من أثر كبير في حياة  

ولذلك يتم التوعية بهذا اليوم في كافة المحافل  هذا المجتمع الحضاري، وخاصة في العصر الحديث من عمر السلطنة، 
 سوف نقدم عدة خواتيم عنها.  والفعاليات، كما في فعالية اإِلذاعة الَمدرسية عن هذا اليوم، وفي مقالنا اليوم 

 خاتمة اذاعة مدرسية عن يوم المرأة العمانية 
ن إلى نهاية هذه اإِلذاعة الَمدرسية، التي  أيها الحضور الكريم من معلمين ومعلمات، وطالب وطالبات، نصل وإياكم اآل

استمعنا من خاللها لما قام طالبنا النجباء بتحضيره عن هذه المناسبة، والتي تتمثل بأحد األيام الكبيرة في مقامها بالسلطنة 
يف كان للَمرأة  العُمانية، لما كان للَمرأة من دور قوي وفعال في حياة السلطنة منذ تاريخها القديم وحتى الحديث منه،،وك

العمانية دورها الفعال الذي شهد عليه التاريخ في كافة المراحل من هذه العصور، وفي الختام، نوجه التحية لكل أمَرأة  
أثبتت حقاً معنى أن تكون الَمرأة هي نصف المجتمع، والَمرأة هي جزء من روح المجتمع في أي مكان تواجدت فيه، 

 ى وبركاته.والسالم عليكم ورحمة هللا تعال
 قصيرة عن يوم المرأة العمانية    خاتمة اذاعة مدرسية

ومع هذه الكلمات الجميلة، نصل وإياكم إلى نهاية هذه اإلذاعة الَمدرسية، التي أتيحت لنا الفرصة من خاللها للحديث عن  
في حياة السلطنة في عصور عدة،  أهمية يَوم الَمرأة العُمانية وما يرتبط به من أمور عدة، كما بينا دور الَمرأة العُمانية

وكيف استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في وقت قصير من خالل مشاركتها الفعالة في مؤسسات الدولة العامة منها أو  
المشتركة أو الخاصة، وكيف أن هذا اليوم جاء َكتكريم بسيط لها على كل ما قدمته، وختاماً، تحية لكل امرأة مناضلة من  

 ووطنها ومجتمعها، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، دمتم في حفظ هللا عز وجل.أجل عائلتها 
 خاتمة اذاعة مدرسية عن يوم المرأة العمانية جميلة ومميزة 

وإلى هنا أيها السادة الحضور، نصل وإياكم إلى نهاية هذه اإلذاعة الَمدرسية المميزة، والتي خصصناها للحديث عن يوم 
طنة عُمان الهامة، لما له من أثر كبير في حياة السلطنة ككل، فالَمرأة العُمانية، لطالما كانت محور أساسي من  من أيام سل

محاور الحياة في المجتمع العُماني في أي عصر من العصور المديدة، وفي كل عصر كان لها شكل من أشكال المشاركة  
ض المجتمع ككل، ولعل أبرز ظهور لهذا الدور كان في عصر للسلطنة الفعالة والبناءة، يداً بيد مع الرجل العُماني لنهو

حكم السلطنة، وتعزيزه لدور المرأة في المجتمع ككل، وختاماً، أدام   -رحمه هللا تعالى-الحديث، من تولي السلطان قابوس 
والنمو، والسالم عليكم ورحمة هللا   هللا تعالى عز السلطنة، وأدام التفاعل بين أفراد المجتمع العُماني لتحقيق مزيد من التقدم

 تعالى وبركاته.
 خاتمة اذاعة مدرسية مختصرة عن يوم المرأة العمانية 

أيها األخوة واألخوات من معلمين ومعلمات، وطالب وطالبات، أشكر لكم حسن االستماع لما قدمه إلينا طالبنا المجتهدين،  
اة السلطنة العُمانية الشامخة واألبية، ولذلك استهل قولي بتوجيه من فقرات غنية وتعريفية عن هذا اليوم وأهمية في حي

الشكر للطالب الذين أثروا عقولنا بأهم المعلومات عن هذا اليوم وأهمية في حياة السلطنة، كما أوجه شكري وتحياتي 
تواجدت فيها، وبأي تمثيل   باسمي واسمكم، إلى كل أمرأة أثبتت دورها الفعال في هذا المجتمع الرائد، في أي بيئة اجتماعية

 كان لها دورها الفعال فيه، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
 خاتمة عن يوم المرأة العمانية لالذاعة المدرسية 

إلى هنا أيها الحضور الكريم، يؤسفني قول أننا قد وصلنا إلى نهاية هذه اإِلذاعة الَمدرسية، التي تناولنا من خاللها جانب  
من جوانب السلطنة العُمانية الشامخة والكبيرة بمبادئها وإيمانها العميق، الذي يصب في عمق النجاح الكبير التي  مشرق

وصلت إليه هذه الدولة العظيمة بتاريخها الحضاري، والتي عظمتها لم تأتي من فراغ، وإنما نتيجة طبيعية للتفاعل الكبير  
نصفي المجتمع األساسيين، أال وهما المرأة والرجل، وهذا اليوم الذي يمثل   بين مكونات المجتمع العُماني، بما في ذلك

ودورها الريادي في المجتمع، أقل ما يمكن فعله لهذا المكون األساسي فيه وفي أي أمة   العُمانيةمناسبة االحتفاء بالَمرأة 
موعد جديد، مع علم جديد ومعرفة جديدة أخرى، وفي الختام، أستودعكم في أمان هللا تعالى ورعايته على أمل اللقاء في 

 تنفعنا بإذن هللا تعالى.
  خاتمة اذاعة مدرسية عن يوم المرأة العمانية باالنجليزي

Honorable audience, here we come with you to the end of this knowledge meeting 
that you presented to you through this esteemed school radio, through which we 
were briefed on the details of this important and pivotal day in the life of our beloved 
country, the proud and free Sultanate of Oman, which has been realized over the 
centuries The importance of partnership and cooperation among all components of 
the Omani society, for the strong and effective advancement of this society, and how 
women are one of the active and essential elements in this constructive 
advancement, but the Omani Women’s Day is about the simplest duties that society 
can perform, to appreciate the efforts made by women in this field. and its various 
fields, which also highlights the role of women in any society aspiring and dreaming 
of advancement, side by side with men, and may the peace, mercy and blessings of 
God be upon you. 

 ترجمة خاتمة اذاعة مدرسية عن يوم المرأة العمانية باالنجليزي 
أيها الحضور الكريم، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية اجتماعنا المعرفي هذا الذي قدمتاه لكم عبر أثير إذاعتكم المدرسية 

الموقرة هذه، والذي اطلعنا من خالله على تفاصيل هذا اليوم الهام والمحوري في حياة بلدنا الحبيب، سلطنة عُمان الحرة  



 

 

ن الزمن، أهمية التشاركية والتعاون بين كافة مكونات المجتمع العُماني، للنهوض  األبية، التي أدركت على مدى عصور م
القوي والفعال لهذا المجتمع، وكيف أن المرأة هي من العناصر الفعالة واالساسية في هذا النهوض البناء، وإنما يَوم الَمرأة  

هود التي بذلتها الَمرأة في هذا المجال وميادينه العُمانية حو أبسط الواجبات التي يمكن يقوم بها المجتمع، لتقدير الج
المختلفة، والذي يبرز أيضاً دور المرأة في أي مجتمع طامح وحالم للرقي، جنباً إلى جنب مع الرجل، والسالم عليكم  

 ورحمة هللا وبركاته. 
 


