
 

 

، فهناك العديد من األمور التي يجب أن  pdfاتمة اذاعه مدرسيه عن برنامج ريالي للوعي المالي مميزة وجديدة خ
يعرفها المجتمع ككل حول هذا البرنامج، والتي يتم تعليمها أيضاً للجيل الناشئ في المؤسسة التعليمية من خالل برامجها،  

الَمدرسية المعتمد في هذه المؤسسة، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم عدة خواتيم لإِلذاعة  كما هو الحال مع برنامج اإلذاعة 
 الَمدرسية عن هذا البَرنامج التوعوي. 

 خاتمة اذاعه مدرسيه عن برنامج ريالي 
إذاعتنا   ومع هذا الكم الكبير من المعلومات التي استمعنا إليها عبر أثير هذه اإلذاعة، نصل وإياكم أيها األحبة إلى ختام

الَمدرسية هذه، التي خضنا فيها الحديث عن هذا البرنامج التوعوي الهام، الذي يقدم طرق وأساليب الوعي المالي ألفراد 
مجتمع أمتنا ومملكتنا، والذي قدمته وزارة التعليم في المملكة بالتعاون من شركة سدكو القابضة، لتعميق هذا الوعي لدى  

لتعليمية، ويكون لديهم أسس مالية متينة يمكن لهم االعتماد عليها في حياتهم الحالية جيلنا الناشئ في المؤسسات ا
والمستقبلية، وفي الختام، نسأل هللا تعالى أن يعم الوعي التام بهذا البرنامج وأهدافه، وأن يحقق األهداف التوعوية المطلوبة  

معه، وأن يكون أحد األسلحة الفعالة لهم في قابل األيام، وفي   منه، من خالل التفاعل البناء الذي يتفاعل به أبناء هذه األمة
 الختام، نشكر السادة الحضور على حسن المتابعة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 خاتمة اذاعه مدرسيه قصيرة عن برنامج ريالي 
خاللها الحديث عن أحد البرامج التوعوية التي   وإلى هنا أيها األحبة، نصل وإياكم إلى ختام هذه اإلذاعة، والتي تناولنا من

وضعتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة سدكو القابضة، والتي تصب في عمق األهداف  
مه  ، وفي الختام، أشكر الطالب المجتهدين على ما قاموا بتحضيره وتقدي2030االستراتيجية التي تهدف لها رؤية المملكة 

في هذه اإلذاعة من معلومات هامة وثمينة ووافية عن موضوعنا، وأشكر السادة الحضور على التواجد وحسن االستماع،  
ونسأل هللا تعالى أن نكون قد ساهمنا بتحقيق الوعي المطلوب حول هذا البَرنامج، وأن نكون قد حققنا الفائدة لطالبنا عنه، 

 ة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. وأن يغير ويطور في نمط حياتهم المالي
 خاتمة مميزة عن برنامج ريالي لالذاعه المدرسيه

أحبتي في هللا والوطن، يؤسفني قول أننا وصلنا إلى نهاية هذه اإِلذاعة الَمدرسية، التي تعرفنا من خاللها على مضمون هذا  
هذه البرامج، وخاصة لطالبنا الذين يشكلون اللبنة األساسية لهذا  البرنامج التوعوي وأهدافه، وما هو مقدار حاجتنا إلى مثل 

الوطن المعطاء، واالستقرار في كل جوانب حياتهم هو أحد أهداف المؤسسة التعليمية، كما هو الحال مع الجانب المالي  
نا الضوء على كل جوانب  الهام، الذي يؤمن لهم العيش الكريم والمستقبل المزدهر في أحضان هذا الوطن المعطاء، كما ألقي

هذا الموضوع وحيثياته ليكون الوعي كامل وشامل لدى طالبنا األعزاء في حياتهم الحالية والمستقبلية، وال يسعني في 
النهاية إال الرجاء من هللا تعالى أن نكون قد قدمنا المنفعة لكم، وأن يعم الوعي بهذا البرنامج واالستفادة منه بشكل فعال،  

 يكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، دمتم في حفظ هللا ورعايته. والسالم عل
  خاتمة اذاعه مدرسيه عن برنامج ريالي مختصرة

ومع هذه الكلمة الجميلة التي قدمها لنا الطالب…. نصل معكم أعزائنا إلى نهاية هذه اإِلذاعة، شاكراً لجميع الحضور ها  
األعزاء على حسن صنيعهم، من خالل تحضيرهم لهذه الفقرات   هنا إلى حسن االستماع، كما أتوجه بالشكر لطالبنا

الجميلة والمبدعة المليئة بالمعلومات الثرية والغنية، والتي نتمنى أن تكون قدمت للسادة المستمعين كل الفائدة المرجوة  
نود المستقبل المشرق منها، ونسأل هللا تعالى االستقرار المادي وفي كافة الجوانب األخرى في حياة طالبنا الذين هم ج

والغد والواعد، ومستقبلهم هو جزء ال يتجزأ من مستقبل هذه األمة، والختام سالم من هللا تعالى عليكم ورحمته وغفرانه  
 ورضوانه، دمتم في حفظ هللا عز وجل ورعايته. 

 خاتمة اذاعه مدرسيه عن برنامج ريالي باالنجليزي 
Gentlemen, here in our forum in this scientific edifice, and with the end of this special 
paragraph presented by our students, we reach the end of this radio as a whole, 
through which we presented various and distinctive paragraphs centered on this 
awareness program, which was launched by the Ministry of Education in cooperation 
with SEDCO Holding Company , which expresses one of the strategic objectives of 
the Kingdom’s Vision 2030, and before concluding, I would like to thank those in 
charge of the Ministry for this useful and effective program, and I also thank all of our 
students who contributed information about this program through the segments of 
this radio, and I would also like to thank the attendees For their good listening and 
listening to these paragraphs, and we ask God Almighty that we have benefited from 
what we have offered, and that our students benefit from this program and change 
their financial lives for the better. May the peace, mercy and blessings of God 
Almighty be upon you. 

 يزي ترجمة خاتمة اذاعه مدرسيه عن برنامج ريالي باالنجل
السادة الحضور ها هنا في محفلنا في هذا الصرح العلمي، ومع نهاية هذه الفقرة المميزة التي قدمها طالبنا، نصل وإياكم  

إلى نهاية هذه اإِلذاعة ككل، والتي قدمنا من خاللها فقرات متنوعة ومميزة تتمحور حول هذا البرنامج التوعوي، الذي  
شركة سدكو القابضة، والذي يعبر عن أحد األهداف االستراتيجية ِلرؤية المملكة أطلقته وزارة التعليم بالتعاون مع 

، وقبل الختام، أتوجه بالشكر إلى القائمين على الوزارة على هذا البرنامج المفيد والفعال، كما أتوه بالشكر لكل من  2030
، كما أتوجه بالشكر للسادة الحضور لحسن  ساهم من طالبنا بتقديم معلومة عن هذا البرنامج من خالل فقرات هذه اإلذاعة



 

 

إصغائهم واستماعهم لهذه الفقرات، ونسأل هللا تعالى أن نكون قد قدمنا المنفعة مما قدمناه، وأن ينتفع طالبنا من هذا 
 البرنامج ويغير حياتهم المالية نحو األفضل، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. 

 


