
 مقدمة اذاعه عن اليوم العالمي للتعليم 

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فإننا ومع  

إشراقة شمس يوم جديد نطل عليكم بإذاعتنا المدرسية التي ستدور فقراتها بإذن هللا حول مناسبة هي واحدة من أهم المناسبات 

ل عالمي، أال وهي اليوم العالمي للتعليم، حيث يؤكد هذا اليوم على أهمية التعليم ويعزز هذه القيمة  التي يتم االحتفاء بها بشك

 .الكبيرة التي تسمو بها المجتمعات واألمم

 فقرة القرآن الكريم 

ذ باهلل من أول فقراتنا لهذا اليوم آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل مشكوًرا، أعو

الشيطان الرجيم، بسم هللا الرحمن الرحيم: "وما أرسلنا من قبلك إال رجااًل نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون *  

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون * أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف هللا بهم 

  .أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون * أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين". صدق هللا العظيم األرض

 فقرة الحديث النبوي الشريف

فوان  واآلن مع فقرة الحديث النبوي الشريف الذي نقبس فيه من هدي النبوة، يقدمها لنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل: "عن ص

بن عسال رضي هللا عنه قال: أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم، وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول هللا، 

إني جئت أطلب العلم فقال: مرحبًا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه المالئكة، وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعًضا حتى 

 ."، من حبهم لما يطلبيبلغوا السماء الدنيا

 كلمة الصباح عن اليوم العالمي للتعليم 

 :واآلن مع كلمة الصباح عن اليوم العالمي للتعليم والتي يلقيها علينا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل مشكوًرا

دنا محمدًا وآله وصحبه أجمعين، أساتذتي الكرام، بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيد الخلق حبيب الحق سي

زمالئي الطلبة، أبارك لكم بمناسبة حلول اليوم العالمي للتعليم، هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة ليكون يوًما 

م والتنمية والمساواة بين الناس،  دوليًا للتعليم في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني، وذلك ألن التعليم يضمن تحقيق السال

لذلك تحرص الدول واألمم على أن يتوفر تعليم جيد منصف وشامل لكل إنسان على وجه األرض، وذلك لما فيه من مصلحة  

خاصة للفرد وعامة للمجتمع واألمم بشكل عام، لذا فإننا في هذا اليوم نفخر ببالدنا التي تخرج األجيال المتعلمة المثقفة في 

دارس والجامعات عاًما بعد عام وتولي مسألة التعليم االهتمام الكامل، وبذلك تكون علينا مسؤولية أن تعلم بجد لنكون الم

 .للمستقبل خير جيل وأفضل عقول تحل المشاكل وتبتكر الحلول، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 هل تعلم عن اليوم العالمي للتعليم

 :اليوم العالمي للتعليم والتي يقدمها لنا الطالب "اسم الطالب" فليتفضل مشكوًراواآلن مع فقرة هل تعلم عن 

 .هل تعلم أن اليوم العالمي للتعليم يؤكد على ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع •

 .مدى الحياةهل تعلم أن اليوم العالمي للتعليم يعزز فرص التعلم لألفراد والمجتمعات  •

 .هل تعلم أن التعليم يحقق الصالح العام للبشرية جمعاء •

 .هل تعلم أن التعليم حق من حقوق اإلنسان ال يمكن التفريط فيه •

 .مليون طفل ومراهق ال يستطعيون الكتابة والقراءة، أو حتى القيام بعمليات حسابية بسيطة 617هل تعلم أن هناك   •

 


