
 

 

 

  للتعليم العالمي اليوم عن مدرسية اذاعة مقدمة

 

 وعلى األمين، الهادي الرحمة، نبي على التسليم وأتم   الصالة وأفضل الرحيم، الرحمن هللا بسم

 :الكريم حضورنا الّدين، يوم   إلى بإحسان   تبعه من

 

 فكما جميًعا، علينا نافع   خير جمع   اليوم جمعنا وجعل والبركة، بالخير صباحكم إشراقة هللا أسعد

 خالل لنا الفائدة يحمل ما كلّ  على األضواء تسليط في الرائدة مدرستنا تكون بأن دائًما اعتدنا

 األمم منظمة أطلقتها عالمية، مناسبة   عن للحديث اليوم، حوله يجمعنا الذي اإلذاعي برنامجها

 العالمي اليوم مناسبة وهي أال ميالدي، عام   كلّ  من يناير شهر من والعشرين الرابع في المتحدة

 أجيال وإنشاء جمعاء، البشرية ومستقبل مستقبلنا تحديد في وأهمية فضل   من للعلم لما للتعليم،

 المناسبة هذه عن للحديث معكم نكون أن يسّرنا والثقافي، والمعرفي الفكري الوعي على قائمة

 .اليوم لهذا الجميلة إذاعتنا فقرات ضمن

 

   جديدة للتعليم العالمي اليوم عن إذاعة مقدمة

 

رام، والُمعلمات الُمعلمين السادة الفاضل، المدير السيد  إنّ  الطالبات، وزميالتي الطلبة زمالئي الك 

 الجميل تواجدكم يسّرنا وبركاته، تعالى هللا ورحمة عليكم فالسالم اإلسالم، تحية هي التحايا خير

 ثقافة جمع هو جمعنا ليكون لنا، النافع والعلم الخير تحمل جديدة صباحية إشراقة مع اليوم معنا

 العالمي باليوم االحتفال يتمّ  يناير شهر من والعشرين الرابع في فإّنه مهمة، عالمية اسبةلمن جديدة

 ألهمية العالم ألنظار توجيًها إطالقه، على المتحدة األمم منظمة عملت الذي اليوم وهو للتعليم،

 هو فالعلم والثقافة، الوعي مراتب ألعلى باإلنسان والّرقي الُمجتمع، لبنة إنشاء في والتعليم العلم

 وأّنه كما -وسلم عليه هللا صلّى-عنه وردت عديدة أحاديث خالل من لنا، هللا رسول وصايا أكثر

 .إذاعتنا معكم ونفتتح تواجدكم يسعدنا والتخلّف، الجهل وباء مواجهة في لإلنسان سالح   خير

 

  مختصرة للتعليم العالمي اليوم عن مدرسية اذاعة مقدمة

 

 أنفسنا شرور من ونستعيذه به ونستعين نحمده العالمين، رب هلل والحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم

 :بعد أّما أعمالنا، وسيئات  

 

 جديد، من معكم نجتمع أن يسعدنا وبركاته، ورحماته عليكم هللا سالم الكريم، الحضور السادة

 والوجود، اإلنسان كيان في ُكبرى أهمية ذات عالمية مناسبة في المدرسية، إذاعتنا أثير عبر

 -وسلم عليه هللا صلّى-محمد نبّيه -وجل عزّ -هللا به أمر ما وأّول لإلنسان، األولى النشأة أساس



 

 

 وألهميته الذي والعلم، التعليم عن الحديث صدد في إّننا ح راء، غار في الوحي عليه نزل حينما

 على تشجيًعا بالتعليم، لالحتفال خاص يوم إطالق على المتحدة لألمم العالمية المنظمة عملت

 الحياة وتزدهر كما اإلنسانية، الروح تسمو به الذي والتعليم العلم ودروب مناهج في االستمرار

 .هللا من بعون   إذاعتنا نبدأ والُمجتمعات،

 

 باالنجليزي للتعليم العالمي اليوم عن مدرسية إذاعة مقدمة

 

Gentlemen, honorable audience, may God bless your morning with all 

the best. It is our pleasure to meet you again within the ether of our 

school radio, which we used to be a platform of science, culture and 

knowledge, and we gathered today only to talk about a global occasion 

that is celebrated every AD year, it is today’s occasion Global Education, 

which refers to the importance of science and education in life, we 

renew our welcome to you, and we start with you the first paragraphs of 

our radio. 

 

  للتعليم العالمي اليوم عن مدرسية اذاعة دمةمق ترجمة

 

 من نلقاكم أن سرورنا دواعي لمن إنه خير، بكل صباحكم هللا اسعد الكريم، الحضور السادة

 جمعنا وما ومعرفة، وثقافة علم منبر تكون أن اعتدنا التي المدرسية، إذاعتنا أثير ضمن جديد

 العالمي اليوم مناسبة إنها ميالدي، عام كل بها االحتفال يتم عالمية مناسبة عن للحديث إال اليوم

 فقرات أولى معكم ونبدأ بكم، ترحيبنا نجدد الحياة، في والتعليم العلم اهمية إلى تشير التي للتعليم،

 .إذاعتنا

 

  للتعليم العالمي اليوم عن جميلة إذاعة مقدمة

 

 هللا أسعد الطالبات، وزميالتي الطلبة وزمالئي ومعلمات معلمين من الكريم، الُحضور السادة

 علمية منفعة على إشراقته مع نطل   الذي الجديد يومنا في هللا وبارك بالخير، صباحكم إشراقة

 خاص يوم   عن للحديث معكم جمعنا ُنجّدد وُمستقبلنا، ف كرنا ونبني أنفسنا بها نزودّ  جديدة، تعليمية

 للعلم لما وذلك يناير، شهر من والعشرين الرابع في ميالدي عام   كلّ  فيه االحتفال يتمّ  يوم   للتعليم،

 حيثُ  بالمجتمعات قدًما والدفع الحياة، وازدهار استقرار وتحقيق اإلنسان بناء في مكانة من

 كامل إذاعتنا فقرات خالل سنتناول الحديث، أطيل لن الُعليا، والحضارية الثقافية المراتب

 .للتعليم العالمي اليوم بُمناسبة تتعلّق التي التفاصيل



 

 

 

  قصيرة للتعليم العالمي اليوم عن اذاعة مقدمة

 

رام، والمعلمات الُمعلمين السادة الفاضل، الُمدير السيد  المسيرة في وزميالتي زمالئي والك 

 ال التي عديدة، بنعم   هللا أكرمنا قد وبركاته، تعالى هللا ورحمة عليكم السالم التعليمية، العلمية

 في وتخوض العلمية، الحياة معالم في تتفكرّ  عقواًل  وهبنا أن أجملها ومن ُنعّدها، وال ُنحصيها

مار  هو فالعلمُ  وأدبنا، ف كرنا وُتثقل شخصيتنا تبني مفيدة، وثقافة   نافعة تجارب عن بحًثا العلم غ 

 منظمة أطلقت فيه، الخوض على األجيال حثّ  ضرورة من وانطالًقا الحياة، هذه في األساس

 في يناير شهر من والعشرين الرابع في به االحتفال يتمّ  حيث للتعليم، عالمًيا يوًما المتحدة األمم

 معنا، تواجدكم ويسعدنا يسّرنا إذاعتنا، أثير ضمن لليوم اجتماعنا محور وهو ميالدي، عام   كلّ 

 .إذاعتنا معكم لنبدأ

 

 


