
 

 مكتوبة  2022قدمة اذاعة عن يوم العلم االماراتي  م
حيث يعد هذا اليوم من األيام الوطنية بامتياز في دولة اإِلمارات العربية المتحدة، ويتم االحتفاء به في كافة المؤسسات  

اإِلذاعة الَمدرسية، وفي مقالنا داخل الدولة، بما في ذلك المؤسسة التربوية، وذلك من خالل برامجها التعليمية، كبرنامج 
 سوف نقدم عدة ُمقدمات جميلة ومميزة عن هذا اليَوم لإِلذاعة الَمدرسية عنه.  اليوم

 مقدمة اذاعة عن يوم العلم االماراتي 
بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل تعالى رب العالمين، الذي هدانا لصراطه المستقيم، والصالة والسالم على من ال نبي 
بعده، سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أحييكم أيها األحبة الحاضرين في محفلنا  

التعليمي هذا، عبر أثير إذاعتنا المدرسية الموقرة، التي اعتدنا من خاللها االطالع على كل ما هو نافع لنا من أمور  
العلمية أو هذه االمة التي ننتمي إليها، وإنما حديثنا اليوم إليكم سوف يكون عن   معرفية، سواء ما كان منها يخص حياتنا

أحد األيام الوطنية بامتياز، التي تتعلق بعلم هذه األمة وما يحمله من قيم في كافة مكوناته، سواء في شكله أو ألوانه  
وقيمته للدولة واألمة التي ننتمي إليها، كما سوف  ومعانيها وتاريخه وكافة المعلومات المتعلقة بهذا اليوم وأسباب تواجده، 

نتعرف على أهم المعلومات األخرى المتعلقة به، من خالل االستماع لما قام طالبنا بتحضيره من فقرات لهذه اإلذاعة  
 الهامة عن هذا اليوم، وأما اآلن فسنبدأ بسم هللا تعالى بأولى فقراتنا اإلذاعية هذه مع الطالب……. 

 ة عن يوم العلم االماراتي قصيرة مقدمة اذاع
السادة الحضور في يومنا هذا، أسعد هللا تعالى صباحكم جميعاً بالخير، وكتب لنا هللا تعالى التوفيق في رسالتنا التعليمية  

والتربوية التي نسعى إليها من خالل تواجدنا في هذا الصرح العلمي، سائلين المولى عز وجل السدادة في الخطى، ونيل  
كاسب العلمية والمعرفية المرجوة، أيها األحبة، سوف يكون تواصلنا معكم اليوم عبر أثير هذه اإِلذاعة عن موضوع  الم

يصب في عمق األمور الوطنية لدولتنا الحبيبة، إنه يَوم العَلم اإِلماراتي الذي نحتفل به في كل عام في موعده المحدد  
ني، والذي سوف نتعرف على كافة تفاصيله وأنشطته وأهدافه وقيمته وأمور  بالثالث من الشهر الجاري نوفمبر/ تشرين الثا

 عدة هامة كثيرة أخرى، من خالل الفقرات التي أعدها طالبنا المجتهدين لهذه اإِلذاعة، والتي نبدؤها كما المعتاد مع….. 
 مقدمة اذاعة عن يوم العلم االماراتي جميلة ومميزة 

اد الهيئة اإلدارية، السادة الكادر التعليمي المبجلين من معلمين ومعلمات، أبنائنا وبناتنا السيد مدير المدرسة المحترم وأفر
طالب العلم، أحييكم عبر أثير هذه اإلذاعة الَمدرسية بتحية ديننا الحنيف، أن السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، 

فة التي ننتفع بها في حياتنا اليومية، وإنما رسالتنا المعرفية متمنياً للجميع يوم جميل ومميز نبدؤه بقليل من العلم والمعر
اليوم عبر هذه اإلذاعة، سوف تكون عن التعريف بهوية وطنية بامتياز، تتعلق بدولتنا العزيزة والحبيبة، هذه الهوية  

علم اإلماراتي التي تعبر عن  الوطنية التي نرفعها عالياً في سماء األمم التي يكون فيها حضور وتمثيل لدولتنا، إنها هوية ال
هذه الدولة الشامخة َواألبية والمتقدمة والُمزدهرة، والُمكللة بالتوفيق من هللا تعالى، الذي خصصت له الدولة اإلماراتيّة يوم 

هذا اليوم وما يتعلق به، هو ما سيكون محور الفقرات التي قام طالبنا  تفاصيلوطني يعبر عن قيمته وأهميته، وأما 
 ير الفقرات الهامة عنه.بتحض

 مكتوبةمقدمة اذاعة عن يوم العلم االماراتي  
بسم هللا الرحمن الرحيم خير ما نبدأ به القول والفعل، والحمد هلل تعالى رب العالمين مالك األمر والمثيب عن كل عمل،  

يها الحضور الكريم، أسعد هللا  والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي كان لهذه األمة هو المنجي واألمل، وأما بعد: أ
تعالى صباحكم بالخير والبركة من عنده، ووفقنا هللا عز وجل لما نبغيه من حضورنا في هذا الصرح التعليمي، الذي ننهل  

هذه األمة المعطاءة، التي   بمناسباتمنه العلم والمعرفة على الدوام، ومن المعارف التي نستقيها على الدوام، هو المعرفة 
لفها وجودها تاريخ حافل من العطاءات والمراحل المفصلية، وهذا هو حال كل حدث هام فيها، كما هو حدث يَوم  يقف خ

العَلم اإِلماراتي، الذي سوف يكون محور حديثنا عبر أثير هذه اإِلذاعة الخاصة عنه، ولن أطيل الحديث حتى أفسح المجال  
 مة أعدوها للتعريف بهذه المناسبة الوطنية بامتياز.لطالبنا األعزاء، لعرض ما في جعبتهم من فقرات ها

 مقدمة اذاعة عن يوم العلم االماراتي باالنجليزي 
Mr. Principal of our esteemed school, gentlemen and teachers who are ambassadors 
of science and knowledge in this educational edifice, our students, I greet all of you 
through the broadcast of this esteemed school radio, thanking God Almighty for your 
beautiful presence, and wishing him success in the science and knowledge we seek 
from our coming here. And as for the topic of our school radio program for today, it is 
about the UAE Flag Day, which constitutes one of the national occasions for this lofty 
country, which has weight everywhere around the world and represents one of the 
most important developed and prosperous countries, but the flag of this country is its 
prominent and distinguished identity among nations. Therefore, celebrating it is one 
of the national duties, and through this radio that we have dedicated today to 
publicize this day, we will listen to our talented students to see what they attended of 
rich paragraphs related to all its details, objectives and components. 

 ترجمة مقدمة اذاعة عن يوم العلم االماراتي باالنجليزي 
السيد مدير مدرستنا الموقرة، السادة الحضور من معلمين ومعلمات سفراء العلم والمعرفة في هذا الصرح التعليمي، أبناؤنا 

الطلبة، أحييكم جميعاً عبر أثير هذه اإِلذاعة المدرسية الموقرة، شاكراً هلل تعالى تواجدكم الجميل هذا، وسائالً إياه التوفيق 
فة نبتغيها من قدومنا لهنا، وأما عن موضوع برنامج إذاعتنا الَمدرسية لهذا اليوم، فهو عن يَوم  في ما نبتغيه من علم ومعر

العَلم اإِلماراتي، الذي يشكل أحد المناسبات الَوطنية لهذه الدولة الشامخة، والتي لها وزنها في كل مكان حول العالم وتمثل  



 

الدولة هو هويتها البارزة والمميزة بين األمم، ولهذا كان االحتفال به أحد أهم الدول المتقدمة َوالمزدهرة، وإنما علم هذه 
من الواجبات الوطنية، وعبر هذه اإِلذاعة التي خصصناها اليوم للتعريف بهذا اليوم، سوف نستمع لطالبنا النجباء لنرى ما  

 حضروه من فقرات غنية تتعلق بكافة تفاصيله وأهدافه ومكوناته. 
 


