
 2023 للتعليم  العالمي اليوم متى

 

ت ُممي زة ُمناسبة هو للتعليم العالمي اليوم إن     حول  الضوء لتُسل ط الُمتحد ة، األمم ومنظمة العالمي ة اليونيسكو منظمة بها أقر 

ين قِبَل من االحتفاالت فيها تُقام ثقافية عالمية ُمناسبة هي, للتعليم، العالمي اليوم من والهدف التعليم أهمي ة   والجهات الُمهتم 

ة   سوف 2023 عام ففي يناير، من  والعشرون الرابع يوم في ميالدي  عام كل  من األول  الشهر في تُقام كما بذلك، المختص 

ة االحتفال هذا يتم    [ 1.] للتعليم العالمي لليوم الخامسة للمر 

 

 للتعليم العالمي اليوم عن كلمة

 

 في والمجتمع الفرد بين عالقة يُقيم الذي الفع ال  ودوره التعليم أهمية على  الضوء تسليط يتم   الُممي زة المناسبة هذه خالل من

ًرا هُناك ليس محال، ال واقفة الحياة تبقى التعليم بدون الشعوب،  بين السلم ونشر وتطويره بناءه  تغيير، حت ى أو وتقد ًما تطو 

 :المميز اليوم هذا عن كالم التالية السطور في نُقدم فإن نا لذا

 

  وإنهاكهم متاعبهم نُقد ر العالم، حول  المعل مين لجميع واالمتنان الحب آيات  أسمى ونقد م النعمة، تلك على تعالى هللا نحمد

لة ووقفتهم  .وُمبس طة سهلة  العلم رسائل  لنا ليبعثوا من ا جدوى بال أحيانًا المطو 

 والثقافة العلم وكسب معرفتنا  أجل من تعب لَمن وتقديًرا واحتراًما إجالالً  الوقوف من بُد ال العالمي ة الُمناسبة هذه في

ف  .كثيًرا نُحب كم القدرات، واختبار المهارات على والتعر 

 حتفنا، أهداف إلى ووصلنا به سرنا ُمظلم لطريق وضوء للنجاح كمشكاة علينا، كبير فضله العلم بأن   نعترف اليوم هذا في

 . المنجى هو كان  والعلم بأملها  نعيش كُن ا

  ضخم فضله فالعلم وقومي ة، وشعوبًا أمًما  بكم ونفع جميعًا، بكم هللا بارك للتعليم،  العالمي اليوم بمناسبة بخير وأنتم عام كل  

 . هللا بإذن بالخير نستعمله أن إال   بيدنا وما

 للتعليم  العالمي اليوم عن عبارات

 

  تلك تدعم التي  العبارات من عديد على نستند العالم، دول كاف ة في التعليم قطاع يتناولها التي التطوير عجلة دفع بإمكاننا

  حيث  للتعليم، العالمي باليوم تزامنًا إحيائها يتم   ثقافي ة لمناسبات  إلقاءها في البعض  يستخدمها فقد الُممي ز، اليوم وهذا المسيرة

 :يُقال

 

  األولى  العبارة

  قدراتهم تنمية إلى معرفتهم وقل ة جهلهم ظلمات من  الن ادمين الجاهلين كاف ة ويخُرج بالعلم  كُل ه العالم يسود أن   كثيًرا نتمن ى

 . اآلخرين ويُشجعون الُمجتمعات في ليُشغلوها البن اءة مواهبهم وإخراج

 

  الثانية العبارة

فنا النور طريق إلى اإلسالمي   بدينه دعانا بأن   وأخالقًا وامتنانًا شكًرا كثيًرا هللا ندعو للتعليم لميالعا اليوم في  من الحق   وعر 

 . ونور خير بألف والقادرين  الُمتعل مين وكاف ة عام كُل   الباطل،

 

  الثالثة العبارة



  كان طالما  الذي للُمعل م نُبارك وأن تُحصى،  وال تُعد ال التي نعمه على تعالى هللا ونحمد اليوم هذا مع نقف أن لنا يطيب

 . حقًّا واالنتصار التحد يات ومقاومة الصعوبات لمكافحة حاضًرا

 

  الرابعة العبارة

ا مطالبهم، نيل على قادرين الغير حولنا بَمن للحظة للشعور الكثيرين فرصة هو للتعليم العالمي اليوم إن     منعتهم  مم 

 . لحقوقهم وانتهاك وفقر حروب من بذلك قسًرا الظروف

 للتعليم  العالمي اليوم بمناسبة تغريدات

 

ة في   العالمي باليوم الخامسة للمرة احتفاالتها تستعيد والتي الثقافية التغريدات من بكثير اليوم هذا إحياء يتم   تويتر منص 

  بسهولة الحياة وعيش والتقد م التطوير في حياتنا في التعليم وأهمية والُمتعل مين العلماء على كثيًرا  الضوء لتُسل ط للتعليم،

 : التغريدات تلك من جميلة باقة نوفر وبساطة،

 

 قدرها الوافية الجزيلة الن عم هذه على وحمده هللا  لشكر دوًما  نسعى العظيم، القابس والنور للتعليم العالمي اليوم بُمناسبة إن ه

الً  والتقد م الحضارة  ومواكبة علينا، الحياة وسهولة قلوبنا في ل، أو   . واكتسابه التعليم بقدر وكُل ه بأو 

اسي ة، التعليمي ة والثقة والعلو   الت وفيق من مزيًدا هللا نسأل ه، عن ا يُبعد وأن بخيره ندعوه الر   في ال الفضيلة في نستعمله أن   شر 

 .أسمائه وطهارة التقي   دينه علينا يُملي وأن   الس وء

  واآلباء للُمعل مين كثيًرا نمتن   الُمقد سة، والمعرفة العلم أسس  على القائمين جميع نشكر وأن   بُد   ال للتعليم العالمي اليوم في

هات  . القدرات وتنمية االختالفات برعاية تماًما الحريصين  واألم 

  وعلماء وُمعل مين ومتعلمين كادر  من عالميًّا  العلم  سواسية  على رأسًا اجحينالر   وكاف ة عام كُل   الُممي ز اليوم هذا بمناسبة

 .الحسنة المعرفة وجه من السليمة الصورة لنا لينقلوا وعافية خير بألف

 2023  والمتعلمين التعليم عن قوية رسائل

 

 الوافي الجزيلة الن عمة تلك ألهمي ة والمدارس التعليم مؤسسات  في استخدامها لألشخاص  يطيب التي الكلمات من كثير

  القلوب لكاف ة قوي ة رسائل الن ور أساس التعليم أن   مؤمنة  بقلوب نبعث اليوم، هذا مع أكثر بها للتمس ك قلوبنا، في قدرها

 : بها واألخذ النعمة هذه بتقدير

 

  2023  والمتعلمين التعليم عن قوية رسائل

ر الحضارة منبع إن     أنفسهم ينفعون الذين النافعين بالُمتعل مين الكوكب هذا مأل الذي المجد فهو  التعليم، أساسه  الحياة وتطو 

 .لنا فهنيئًا لآلخرين، انتفاعًا والمعرفة والثقافة بالعلم ويشبعونها

فون، ويفهمون  يكتشفون أشخاًصا لنا خل ف  الذي الكون لهذا هنيئًا   دينًا به لالنتفاع جاهدين ويسعون العلم يُحب ون ويتعر 

ًرا وُحبًّا، وأخالقًا  . وسهولتها الحياة  لبهجة واقتناءً  للحضارة  تطو 

  وتسهياًل  وتوفيقًا فضاًل  جاهدين ليغتنموها وتعليًما علًما الخي رة الفضائل نقل وأنبيائه برسله كثيًرا  حرص اإلسالمي الدين إن  

 . كثيًرا هلل الحمد ونوًرا،

غبة الكتب مألتها التي البيوت إن   ف، اللغة وثراء واألدب التعليم في والر   والثقافة العلم  ُحب   على أبنائهم ينشأ والتعر 

 .منه بُد   ال ُمقد س مسار فالتعليم والمعرفة،

 باالنجليزي للتعليم العالمي اليوم عن  كلمات

 



  العام هذا من يناير 24 الثالثاء يوم يُصادف الذي العالمي   التعليم بيوم العالم دول كاف ة حول  األشخاص يحتفي اللغات بكاف ة

رات من به أوصلتنا وما حياتنا، في وثقافة ومنفعة علوم من  به وصلنا ما  لوضوح الميالدي،   للمعيشة وسهولة تطو 

، والتواصل  :يأتي كما ترجمتها، مع باإلنجليزي ة الكلمات بعض نكتب لذا  الذكي 

 

 The light of science and knowledge is a structure to eliminate the remnants of: العبارة

ignorance and backwardness that destroyed many personalities instead of building them, 

and this is on World Education Day, we congratulate life with the generality of development 

and civilization . 

  أن من بدالً  كثيرة شخصي ات هدمت التي والتخل ف الجهل  ُمخل فات على للقضاء بُنيان والمعرفة العلم نور إن  : الترجمة

ر بعموم للحياة نُبارك للتعليم العالمي اليوم في وهذا تبنيها،  .والحضارة التطو 

 The occasion of the International Day of Education increases our attachment and love: العبارة

for science and the education staff and its supervision, as it is the light that builds life, and 

we increase our thanks to God for this abundant blessing. 

  يبني الذي الن ور فهو عليه، واإلشراف التعليم وكادر بالعلم وُحبًّا اتعل قً  تُزيدنا للتعليم العالمي اليوم مناسبة إن  : الترجمة

 .الوافية النعمة هذه على هلل شكرنا ونزيد كما الحياة،

 On the occasion of the International Day of Education, we call on all individuals to: العبارة

follow the paths of science and knowledge, because the next life banishes the ignorant and 

keeps him excluded among the educated and this development. 

  الجاهل تنفي القادمة الحياة ألن   والمعرفة العلم دروب سير إلى األفراد كاف ة  ندعو للتعليم العالمي اليوم بمناسبة: الترجمة

ر وهذا الُمتعل مين بين ُمستثنى وتُبقيه  .التطو 


