
 خاتمة إذاعة عن االنضباط المدرسي

إلى هُنا؛ نصل لختام فقرات إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، التي قدمنا لكم خاللها فقرات مفيدة ومنوعة تطرقنا عبرها 

لتوعية الطلبة بضرورة االنضباط المدرسي وانعكاساته على سير العملية التربوية، سواًء على الصعيد الشخصي أو 

العام بالنسبة ألجواء الدراسة، وقد تخلل اإلذاعة المدرسية مشاركات طالبية منوعة إلى جانب فقرات على الصعيد 

قدمها مشرفي الحفل، نتمنى لكم الفائدة مما قدم فيها ونرجوا لكم من هللا دوام الصحة، على أن تلقاكم في الغد الباكر 

 .بخير إن شاء هللا

 خاتمة إذاعة عن مخاطر األلعاب اإللكترونية :شاهد أيًضا

 خاتمة إذاعة عن االنضباط المدرسي باإلنجليزي

اإلذاعة المدرسية باللغة اإلنجليزية، خاصةً في الكليات ومعاهد اللغة، بهدف  يوجد الكثير من المهتمين بتقديم فقرات

تقوية الطلبة في اللغة اإلنجليزية عبر الممارسة، وإليكم خاتمة إذاعة مدرسية حول موضوع االنضباط المدرسي 

 :باإلنجليزية

to here; We come to the conclusion of the paragraphs of our school radio for this day, 

during which we presented you with useful and varied paragraphs, through which we 

touched on educating students about the need for school discipline and its repercussions 

on the conduct of the educational process, whether on a personal level or on a public 

level in relation to the study environment. Presented by the party's supervisors, we wish 

you benefit from what was presented in it and we hope to God for you to continue health, 

and to meet you in the early morning with goodness, God willing. 

 doc pdf خاتمة اذاعة مدرسية عن الرسول :شاهد أيًضا

 خاتمة عن االنضباط المدرسي قصيرة

إذاعتنا المدرسية، التي كانت اليوم غنيّةً، حيث تحدثنا عبرها عن موضوع هكذا؛ نكتفي بهذا القدر من المعلومات في 

االلتزام بالقوانين األسس المتبعة بالمدارس، سواًء الناظمة للعملية التعليمية وتقديم المناهج، أو االلتزام بالدوام الدراسي 

 .وعدم الغياب، نتمنى لكم دوام التوفيق، نلقاكم غداً بإذن هللا

 doc pdf خاتمة اذاعة مدرسية للمرحلة االبتدائية :شاهد أيضً ا

 خاتمة عن االنضباط الذاتي

يوم لإلذاعة المدرسي، نصل بكم أعزاءي الطلبة لختام برنامج بهذا القدر من النشاطات التي قدمناها ضمن فعالية ال

إذاعتنا المدرسية الذي جاء تحت عنوان "إذاعة مدرسية عن ضرورة االنضباط الذاتي"، حيث قدمنا خاللها تعريفاً 

فوائده واضحاً لمعنى االنضباط الذاتي وأهم مقاصده، كما وافيناكم بأسباب التركيز على هذا الموضوع عبر التطرق ل

وانعكاساته اإليجابية في مسيرة الطالب، مع إجراء مقارنة بين نتائج االنضباط الذاتي من عدمه، وقد تخلل إذاعة اليوم 

نشاطات مميزة برز خاللها مواهب أصدقاؤكم .......... و ,,,,,,,,, ، نتمنى عموم الفائدة والسالم عليكم ورحمة هللا 

 .وبركته

 مقدمة وخاتمة بحث عن االنترنت مع المراجع :شاهد أيًضا
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 خاتمة إذاعة مدرسية عن االلتزام

ر لمن ساهم بنجاح فعالية إذاعتنا المدرسية أعزاءي التالميذ أعزاءي الحضور، اآلن جاءت لحظة الختام، أتوجه بالشك

في هذا الصباح، والتي تم التركيز في فقراتها على توعيتكم بالمعنى السامي لاللتزام وأهدافه وفوائده على الصعيد 

الشخصي في المجتمع، ننوه أن الموضوع كان من اقتراح زميلكم ........ الذي ساهم في أكثر من فقرة من إذاعة 

كره أصالةً عن نفسي وبالنيابة عن الجميع، أتمنى أن تعم الفائدة وتزداد المساهمات الطالبية في قادم األيام، اليوم، أش

 .وفي الختام أقرئكم السالم

 خاتمة إذاعة مدرسية عن التنمر جاهزة للطباعة :شاهد أيًضا

 خاتمة إذاعة مدرسية عن التنمر

أن أتوجه بالشكر والتقدير للوفد الوزاري الذي حل  اآلن وبعد االنتهاء من فقرات موضوع إذاعة مدرستنا لليوم، أحب

علينا ضيفاً في هذا اليوم، نتمنى أن تكون مساهمة طالبنا في فقرات إذاعة المدرسة التي تطرقت لموضوع التنمر 

 نالت أعجاب الجميع، فالتنمر بات من اآلفات االجتماعية األكثر انتشاراً في المجتمعات المتمدنة، أتمنى لكم بصفتي

منظم احتفال اليوم إمضاء يوم جميل، وآمل من هللا أن ألقاكم غداً صباحاً بموضوع جديد وأفكار جديدة تعالج مشاكل 

 .حياتية يومية، والسالم َعليـكم ورحمةُ هللا وبَركاته

 pdf doc خاتمة اذاعة مدرسية عن الصالة :شاهد أيًضا

 خاتمة إذاعة مدرسية عن الصداقة

في الختام؛ وبعد انتهاء الوقت المخصص إلذاعة اليوم عن موضوع الصداقة، بقي أن نتوجه إليكم بالتذكير بضرورة 

أو في المدرسة، ألّن الصداقة والعالقات الطيبة كانت وستبقى  استمرارية األلفة بينكم كزمالء في الفصول الدراسية

عناوين القصص السعيدة، التي أوردنا لكم البعض منها بمساهمات طالبية من أصدقائكم ضمن فقرة قصص عن 

الصداقة، أشكر الجميع على حسن اإلصغاء والمتابعة، والشكر موصول لمن ساهم منكم في فقرات الحفل من الطلبة 

اريين، أرجوا أن تعود إذاعة المدرسة عن الصداقة بالفائدة على الجميع، ألقاكم يوم السبت القادم بموضوع عن واإلد

 ........، والسالم ختام

 مقدمة وخاتمة حفل مدرسي مميزة جاهزة :شاهد أيًضا
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