
 

 

 خاتمت اذاعت مدرسيت عن مرض السكري

إنً هُب َكىٌ قذ وصهُب ثشفقتكى إنً ختبو فقشاد إراػتُب انًذسسُخ، انتٍ تُبونُب يٍ خالل أثُشهب 

أحذ األيشاض انًزيُخ وانتٍ َجت انحفبظ ػهً صحتُب يٍ خطش اإلصبثخ ثهب، أال وهى يشض 

انحًُخ وانؼالج انًستًش طُهخ انحُبح، انسكشٌ، وانزٌ َؼتجش يٍ األيشاض انذائًخ وانًؼتًذح ػهً 

وثهزا انصذد َتىجه ثبنشكش نكبفخ انزيالء انزٍَ شبسكىا فٍ إػذاد فقشاد اإلراػخ يقذيٍُ نُب أهى 

انًؼهىيبد انًتؼهقخ ثًشض انسكشٌ، يغ أيُُبتُب نهجًُغ ثذواو انصحخ وانؼبفُخ، وانسالو ػهُكى 

 .وسحًخ هللا وثشكبته

رض السكري مميزةخاتمت اذاعت مدرسيت عن م  

وثهزا انقذس يٍ انًؼهىيبد انتٍ قًُب ػهً طشحهب ضًٍ فقشاد إراػتُب َكىٌ قذ وصهُب ثشفقتكى 

إنً ختبو ثشَبيج اإلراػخ انًذسسُخ نهزا انُىو، حُُث قبو انزيالء انشفبق ػهً انتؼشَف ثًشض 

تىجه ثبنشكش انجزَم انسكشٌ وكُفُخ تشخُصه، ثبإلضبفخ إنً كُفُخ انىقبَخ يٍ اإلصبثخ ثه، كًب َ

نهطالة األػزاء وانًؼهًٍُ األفبضم ػهً حسٍ االستًبع وانًتبثؼخ، سبئهٍُ انًىنً انؼظُى أٌ 

 .َحفع انجًُغ وأٌ َذَى ػهُكى انصحخ وانؼبفُخ، وانسالو ػهُكى وسحًخ هللا ثشكبته

 خاتمت اذاعت مدرسيت عن مرض السكري قصيرة

أٌ َشكش يذَش يذسستُب انفبضم وانًؼهًٍُ انكشاو، وفٍ ختبو فقشاد إراػتُب انًذسسُخ َىّد 

وانزيالء االػزاء ػهً حسٍ انًتبثؼخ واإلصغبء، كًب َتىجه ثبنشكش انجزَم نجًُغ انطالة 

سُخ انتٍ تحذثُب يٍ خالنه ػٍ أحذ األيشاض انًزيُخ ذسًانًشبسكٍُ فٍ تقذَى ثشَبيج اإلراػخ ان

ُُب وإَبكى يٍ األيشاض واألوثئخ، وأٌ َحفع أال وهى يشض انسكشٌ، َسأل هللا تؼبنً أٌ َؼبف

 .ػهُُب صحتُب وػبفُتُب ػهً انذواو، وانسالو ػهُكى وسحًخ هللا وثشكبته

ذاعت المدرسيتخاتمت عن مرض السكري لإل  

َؤسفٍُ أٌ أقىل نكى أَهب انسبدح انكشاو ثأَُّب وصهُب إنً ختبو فقشاد إراػتُب انًذسسُخ انتٍ تحذثُب 

انسكشٌ انزٌ قذ َصُت انصغبس وانكجبس خبصخ، آيهٍُ أٌ تكىَىا قذ  يٍ خالنهب ػٍ يشض

استفذتى يًب قذيه نُب انزيالء يٍ تؼشَف ثبنًشض وأػشاضه وكُفُخ ػالجه، وَسأل هللا انؼظُى أٌ 

َحفظكى وَحفع أههُكى يٍ كم يشض وسىء، وأٌ َجبسك نكى جًًُؼب ثبنصحخ وانساليخ، وانسالو 

 .ػهُكى وسحًخ هللا وثشكبته

نجليزياذاعت مدرسيت عن مرض السكري باإل خاتمت  

Dear audience, with this amount of information that we have provided 

you with, we have reached the conclusion of our school radio segments in 

talking about diabetes, hoping that we have provided you with the most 

useful information related to the disease, with our best wishes for good 

health and a speedy recovery for all patients who They suffer from aches 

and pains, and I can only pray for their well-being and safety, and the 

peace, mercy and blessings of God be upon you. 



 

 

نجليزياذاعت مدرسيت عن مرض السكري باإل ترجمت خاتمت  

أػزائٍ انحضىس، إنً هزا انقذس يٍ انًؼهىيبد انتٍ وافُُبكى ثهب َكىٌ قذ وصهُب إنً ختبو فقشاد 

إراػتُب انًذسسُخ فٍ انحذَث ػٍ يشض انسكشٌ، ػهً أيم أٌ َكىٌ قذ قذيُب نكى أهى انًؼهىيبد 

ًشض، يغ أيُُبتُب نهجًُغ ثذواو انصحخ وانؼبفُخ، وانشفبء انؼبجم نكم انًفُذح وانًتؼهقخ ثبن

سىي انذػبء نهى ثبنؼبفُخ وانساليخ،  بَىٌ يٍ األوجبع واِالو وال َسؼُانًشضً انزٍَ َؼب

 .وانسالو ػهُكى وسحًخ هللا وثشكبته

 خاتمت اذاعت مدرسيت عن مرض السكري طويلت

ذسستُب انًىقش، انًؼهًٍُ األفبضم، انزيالء انطالة َصم إنً هُب أَهب انسبدح األػزاء، يذَش ي

سُخ، شبكشٍَ نكى حسٍ اإلصغبء وانًتبثؼخ، كًب َتىجه ثبنشكش سثكى إنً ختبو فقشاد إراػتُب انًذ

انجزَم نجًُغ انطالة انزٍَ شبسكىا فٍ إػذاد هزا انجشَبيج انًًُز نهزا انُىو، وػهً أيم أٌ 

ىح يٍ ثشَبيجُب اإلراػٍ ػٍ يشض انسكشٌ، داػٍُ نكى ثبنصحخ َكىٌ قذ قذيُب نكى انفبئذح انًشج

 .وانؼبفُخ ػهً انذواو، وانسالو ػهُكى وسحًخ هللا وثشكبته

 خاتمت اذاعت مدرسيت عن مرض السكري تبهر المعلمين

وفٍ ختبو إراػتُب انًذسسُخ نهزا انُىو، َسأل هللا انشفبء انؼبجم نجًُغ يشضً انسكشٌ وغُشهى 

هًٍُ، وأٌ َؼىضهى ػٍ صجشهى وآاليهى خُش جزاء، كًب َسأل هللا انؼهٍ انقذَش يٍ يشضً انًس

أٌ َحفع ػهُُب وػهُكى األجسبد وهٍ ثىافش انصحخ وانساليخ، وَتًًُ يٍ انجًُغ دواو يًبسسخ 

انتًبسٍَ انشَبضُخ وانحفبظ ػهً انتغزَخ انسهًُخ، نهىقبَخ يٍ اإلصبثخ ثًشض انسكشٌ، ػبفبٍَ 

انسالو ػهُكى وسحًخ هللا وثشكبتهوػبفبكى هللا، و . 


