
 

 

فاليُوم العَالمي للتَعليم من المناسبات العَالمية الهامة، التي تكرس  اتمة اذاعة مدرسية عن اليوم العالمي للتعليم مبهرةخ
الوعي بأهمية التّعليم في حياة المجتمعات، ولذلك يتم تعزيز الوعي بهذه المسألة في كافة برامج المؤسسات التعليمية، كما  

ميلة ومبهرة، ِلبرنامج اإِلذاعة الَمدرسية، عدة خواتيم ج قدمنهو الحال مع برنامج اإِلذاعة الَمدرسية التوعوي، وفيما يلي 
 عن هذا الموضوع الهام للغاية.

  خاتمة اذاعة مدرسية عن اليوم العالمي للتعليم
وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية إِذاعتنا الَمدرسية هذه، والتي خضنا فيها الحديث عن اليُوم العَالمي للتَعليم، الذي يمثل  

في حدود أهميتها مجتمع بعينه، وإنما تعم جميع المجتمعات في كافة أنحاء العَالم الذي   قضية هامة ومحورية، تتعدى
نعيشه، وتتعلق بالنهوض في األمم من نقطة البداية األساسية، وهي العامل البشري، الذي يعد أولى وسائل االستثمار  

من معلومات عن هذا اليوم، البد من التذكير أن  الفعال، في عملية النمو المستدام في أي دولة، وفي خالصة ما ذكرناه لكم 
اإلنسان هو اللبنة األساسية لبناء المجتمع، واإلنسان بال علم شأنه شأن السفينة بال ربان، وحتماً ستتوه في ظلمات البحر، 

تّعلم، وأهمية  ولن تجد شاطئ ترسو عليه، وفي الختام، نسأل هللا تعالى الفائدة مما تعلمناه اليوم حول أهمية العلم وال
 االحتفاء بهذا اليوم، لتكريس األهداف التوعوية المرجوة منه، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

  خاتمة اذاعة مدرسية قصيرة عن اليوم العالمي للتعليم
المناسبة العَالمية  أيها األحبة حضورنا الكريم في هذا الصباح الجميل، لقد وصلنا وإياكم إلى نهاية آخر فقراتنا عن هذه

الهامة، وال يسعني في نهاية القول، إال أن أشكر لكم حسن االستماع لطالبنا األعزاء، فيما قدموه لكم من فقرات غنية 
بالمعرفة عن هذا اليُوم العالمي، كما أشكر لطالبنا المجتهدين الجهد الذي بذلوه في تحضير الفقرات التي قدموها لنا، وال  

ام، إال أن أسأل هللا تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا على الدوام، وأن ينفعنا بما علمنا بمشيئته عز وجل، والسالم  يسعني في الخت
 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، دمتم في حفظ هللا.

 خاتمة اذاعة مدرسية عن اليوم العالمي للتعليم مبهرة 
م الَمدرسية هذه، وإنما هي تحية الختام لهذا اليوم، بعد أن منحنا  أيها الحضور الكريم، أحييكم مرة أخرى عبر أثير إِذاعتك

طالبنا األعزاء، جل ما في جعبتهم من فقرات تعريفية بهذا اليُوم العَالمي، الذي يسعى في مضمونه إلى إرساء دعائم النمو  
إلنسان، إضافة إلى أهمية هذا اليَوم واالزدهار ألي أمة حول العالم، باالعتماد على اللبنة األساسية ألي مجتمع، أال وهو ا

في تعريف اإلنسان بحقيقة قدره، الذي ال يحصل عليه إال من خالل ِعلمه، وما ينتج عن ذلك من منفعة، سواء كانت منفعة 
على الصعيد الشخصي، أو على الصعيد العام بما يهم المجتمع واألمة ككل، وفي الختام، البد من اإلشادة بأهمية تظافر  

ود، حتى يعم الوعي بهذه القضية المحورية، وتعميم الوعي فيها أيضاً لدى جميع أفراد الشعب، وهذه المسؤولية تقع الجه
 على عاتق كل واعي ألهمية الِعلم والتّعلم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. 

 خاتمة اذاعة مدرسية مختصرة عن اليوم العالمي للتعليم 
اريين وفنيين، ومن معلمات ومعلمين، وطالب علٍم جاؤوا لينهلوا العلم والمعرفة من أروقة هذه السادة الحضور من إد

المؤسسة التعليمة، نشكر لكم حضوركم الكريم ها هنا، ونرجو من هللا عز وجل أن نكون قد أصبنا المعرفة المطلوبة بكافة  
مي للتَعليم، هذه االحتفالية التي تهدف إلى تكريس أهمية التّعليم في  تفاصيلها، عن هذه المناسبة العالَمية المتمثلة باليَوم العَال

كافة الُمجتمعات حول العالم، فهو الوسيلة األفضل واألرقى واألكثر ضماناً ِلتقدم األمم ونموها وازدهارها، وفي الختام،  
التعليمية، والسالم عليكم   نشكر كل من ساهم بتزويد المعرفة حول هذا األمر، من طالب وإداريين في هذه المؤسسة

 ورحمة هللا تعالى وبركاته.
 خاتمة اذاعة مدرسية عن اليوم العالمي للتعليم باإلنجليزية 

And with this valuable information provided to us by the student…. You and I have 
come to the conclusion of the paragraphs of our school broadcast, through which we 
learned about all the details related to this international day, including the educational 
importance that it aims for, and the extent of the lofty goal that it aspires to, in 
addition to the importance of distributing learning opportunities equally, Among all 
individuals around the world, especially in poor and developing countries, which need 
the presence of the educated human element, to advance these countries and raise 
them to the top, with the importance of this educated and aware segment of this, and 
in conclusion we thank you for our kind presence for good listening, hoping from God 
Almighty that we have provided awareness Al-Kafi on this day, and the important 
pivotal issue that he carries on his shoulders, and peace be upon you and the mercy 
and blessings of God Almighty. 

 ترجمة خاتمة اذاعة مدرسية عن اليوم العالمي للتعليم باإلنجليزية 
ومع هذه المعلومات القيمة التي قدمها لنا الطالب…. نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات إذاعتنا المدرسية هذه، والتي  

تتعلق بهذا اليَوم العالمي، بما في ذلك األهمية التوعوية التي يهدف لها، ومدى   تعرفنا من خاللها على كافة التفاصيل التي
سمو الهدف النبيل الذي يطمح له، إضافة إلى أهمية توزيع فرص التعلم بشكل متساٍو، ما بين كل األفراد حول العالم،  

، للنهوض بهذه البلدان وارتقائها نحو القمة، وخاصة في الدول الفقيرة والنامية، التي تحتاج لتواجد العنصر البشري المتعَلم
بهمة هذه الشريحة المثقفة والواعية لذلك، وفي الختام نشكركم حضورنا الكريم لحسن االستماع، آملين من هللا تعالى أن  

هللا تعالى   نكون قدمنا الوعي الكافي بهذا اليَوم، والقضية المحورية الهامة التي يحملها على عاتقه، والسالم عليكم ورحمة
 وبركاته. 


