
 

 

، حيث يقع على عاتق المؤسسة التعليمية المتمثلة بالمدرسة،  word pdfاتمة إذاعة مدرسية عن يوم العلم اإلماراتي خ
مسؤولية التوعية بهذا اليوم وكل المناسبات الوطنية، وذلك من خالل برامجها التعليمية كاإِلذاعة المدرسية، وفي مقالنا  

لإِلذاعة الَمدرسية عن هذا اليوم الوطني الهام، مرفقين مع المقال هذه الخواتيم كملف َجاهز  اليوم سوف نقدم عدة خواتيم 
 للطباعة.

 خاتمة إذاعة مدرسية عن يوم العلم 
أيها األحبة، مع هذه الكلمات الجميلة نصل وإياكم إلى ختام هذه اإلذاعة المدرسية المميزة، والتي خصصناها للحديث عن  

ية المميزة في وطننا اإِلمارات، هذه المناسبة التي تعبر عن عمق االنتماء إلى هذا الوطن الحضاري  هذه المناسبة الوطن
والمتقدم في كافة المجاالت، كما تحدثنا عن أهمية هذا اليوم في حياة أبناء الشعب وأهميته بالنسبة للدولة ككل، ومدى  

اإِلمارات منذ عدة عقود خلت، عندما كسرت قيود الفرقة، واتت ارتباط هذا اليوم بالقيم الوحدوية التي نشأت عليها دولة 
في ظل دولة واحدة، وحاكم واحد، وراية واحدة، هذه الراية التي تمثل الهوية لدولة اإِلمارات المتحدة اليوم، وفي الختام،  

ته وأعياده، والسالم عليكم  نسأل هللا تعالى التوفيق لهذا البلد الجميل، وأن يحفظ عليه أمنه وسالمه ويبارك لك في حيا
 ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 خاتمة إذاعة مدرسية عن يوم العلم قصيرة 
أيها السادة الحضور، مع نهاية هذه الفقرة التي قدمها لنا الطالب… نصل وإياكم إلى نهاية إذاعتنا المدرسية هذه، والتي  

ة دولة اإِلمارات، من خالل الفقرات الغنية التي قام طالبنا األعزاء تناولنا فيها أهم تفاصيل هذا اليوم الوطني المميز في حيا
بتحضيرها، وقبل الختام، أتوجه بالتهنئة لشعب اإلمارات األبي في عيدهم الوطني هذا، كما أشكر طالبنا المجتهدين على  

ع، ونسأل هللا تعالى أن يديم ما أبدعوا في تحضيره وتقديمه عبر هذه اإِلذاعة، وأشكر للحاضرين حسن المتابعة واالستما
 األفراح في هذه الدولة المعطاءة والمتقدمة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. 

 خاتمة عن يوم العلم لإلذاعة المدرسية 
القول أننل   يؤسفنيأحبتي في هللا والوطن من حضر هنا في محفلنا التعليمي هذا، أشكر لكم حضوركم الكريم، ولكن 

لى نهاية إذاعتنا المدرسية، بعد أن انتهى طالبنا من إفراغ ما في جعبتهم من فقرات غنية، قاموا بتحضيرها إلثراء وصلنا إ
معرفتنا بهذا اليوم الهام في حياة دولة اإِلمارات العربية المتحدة، والذين أبرزوا من خاللها كل تفاصيل هذا اليوم الوطني،  

همية التي يجملها في طياته، سواء بالنسبة للشعب اإِلماراتي األبي، أو لحكومة  إضافة إلى التعريف بأنشطته وقدر اال
ودولة اإِلمارات، سائلين هللا تعالى أن يتمم هذا اليوم على خير، وقبل الختام، أرفع باسمي واسمكم أسمى آيات التهنئة لقائد 

ى السداد بالخطى والمزيد من التقدم واالزدهار، والسالم هذه األمة المتحدة، وألفراد شعب هذه األمة األبية، ونسأل هللا تعال
 عليكم ورجمة هللا تعالى وبركاته، دمتم في حفظ هللا تعالى ورعايته. 

 خاتمة إذاعة مدرسية عن يوم العلم مختصرة 
عاً لكافة ومع هذه المعلومات الهامة التي قدمها لنا الطالب…. نصل وإياكم إلى ختام هذه اإلذاعة، بعد أن استمعنا جمي

فقراتها الغنية، التي حضرها وقدمها طالبنا األعزاء للتعريف الشامل بهذه المناسبة الوطنية المميزة، وال يسعنى في الختام  
إال أن أقدم التهاني لشعب ودولة اإِلمارات العربية المتحدة، سائالً المولى عز وجل أن يكتب لهذه الدولة المزيد من التقدم 

يحفظ لها أمنها وسالمها في ظل القيادة الموحدة، والتكافل بين أبناء شعب هذه األمة األبية، وأستودعكم  واالزدهار، وأن 
 في حفظ هللا تعالى ورعايته إلى لقائنا القادم بإذنه عز وجل، عشتم وعاش الوطن.

 خاتمة إذاعة مدرسية عن يوم العلم باالنجليزي 
Mr. Director of the school and members of the administrative staff, gentlemen 
teachers of this esteemed school, our children are students of knowledge in this 
scientific edifice, at the end of this school radio, I can only thank you for your 
presence and good listening, we hope that we have provided all the important details 
of this day The National, from the crescent of the paragraphs attended and presented 
to you by the hardworking students of our school, we thank them for their great effort 
in preparing it, and we do not forget in the end to extend our great congratulations to 
the children, government and leader of the United Arab Emirates, on this great and 
important national occasion in the country, which represents an important event 
linked to the history of its establishment as a single country, and set the great 
example for the rest of the nations of effective unity in its highest forms, asking God 
Almighty to perpetuate security, stability and peace, and peace be upon you, and 
God's mercy and blessings be upon you. 

 عن يوم العلم باالنجليزي ترجمة خاتمة إذاعة مدرسية 
السيد مدير المدرسة وأعضاء الكادر اإلداري، السادة معلمي هذه المدرسة الموقرة، أبنائنا طلبة العلم في هذا الصرح 

العلمي، ال يسعني في نهاية هذه اإِلذاعة الَمدرسية إال أن أشكركم على التواجد وحسن اإلصغاء، راجين من هللا تعالى أن  
ا كافة التفاصيل الهامة عن هذا اليوم الوطني، من هالل الفقرات التي حضرها وقدمها لكم طالب مدرستنا  نكون قد قدمن
راً لهم جهدهم الكبير الذي بذلوه في تحضيرها، وال ننسى في النهاية توجيه التهنئة الكبيرة ألبناء وحكومة اكالمجتهدين، ش

مناسبة الوطنية الكبيرة والهامة في الدولة، والتي تمثل حدثاً هاماً مرتبط  وقائد دولة اإِلمارات العربية المتحدة، في هذه ال
بتاريخ نشأتها كدولة واحدة، وضربت المثال الكبير لباقي األوطان في الوحدة الفعالة بأسمى أشكالها، سائلين هللا تعالى أن  

 والسالم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. واالستقراريديم عليها األمن 
 


