
 خاتمة اإلذاعة المدرسية على برنامج ريالي

من المعلومات التي استمعنا إليها من خالل هذه اإلذاعة، توصلنا إلى ختام اإلذاعة المدرسية،  الكمية  بعد هذه

حيث تحدثنا عن هذا البرنامج التوعوي المهم الذي يوفر وسائل التوعية المالية ألفراد المجتمع في بالدنا، و 

ركة سدكو القابضة، لتعميق وعي جيلنا المملكة والمقدمة من وزارة التربية والتعليم بالمملكة بالتعاون مع الش

الشاب في المؤسسات التعليمية وبناء أساس مالي متين لحياتهم الحالية والمستقبلية. أبناء هذا البلد معه، وسيكون 

من األسلحة التي ستكون فعالة لهم في األيام المقبلة، وأخيراً نشكر السادة الحاضرين على حسن المتابعة، لكم وهللا 

رحمة. وبركاتهالقدير  . 

 خاتمة إذاعة المدرسة القصيرة على برنامج ريالي

هُنا، أصدقائي األعزاء، نصل معكم إلى ختام هذه االذاعة، والذي نتحدث فيه عن برنامج توعية طورته وزارة 

ملكة. التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع سدكو القابضة، والذي يهدف إلى عمق رؤية الم

االستراتيجية، وأخيراً أشكر الطالب لقد عملوا بجد إلعداد وتقديم معلومات مهمة وقيمة وكاملة  2030أهداف 

حول موضوعنا في هذا البث، وأشكر الحضور على حضورهم واستماعهم الجيد. في أسلوب حياتهم المالي، 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

عة المدرسةملخص خاص عن برنامج ريالي إذا  

يؤسفني أن أقول إننا وصلنا إلى نهاية هذا البث المدرسي الذي تعرفنا من خالله على محتوى وأهداف هذا 

البرنامج التوعوي ومدى حاجتنا لمثل هذا البرنامج وخاصة لطالبنا. ليأتي سعيد ليشكلوا اللبنات األساسية لهذه 

انب حياتهم. هذا هو أحد أهداف الوكالة التعليم، فضال عن األمة الكريمة، وكذلك االستقرار في كل جانب من جو

الجوانب المالية الهامة، يضمن لهم أن يعيشوا حياة كريمة ومستقبل مزدهر في أحضان هذه األمة الكريمة. كما 

نلقي الضوء على مختلف جوانب هذا الموضوع وتداعياته حتى يكون تعارفنا األعزاء كامالً وشامالً في حياتهم 

لك الفوائد وسوف ينتشر الوعي بهذا الية والمستقبلية، وفي النهاية ال يسعني إال أن أتمنى هللا تعالى. لقد قدمنا الح

 .البرنامج ويستفيد منه بشكل فعال. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ما دمت في رعاية هللا ورعايته

 نهاية البرنامج اإلذاعي المدرسي حول برنامج ريالي

الكلمة الجميلة التي أعطاها لنا الطالب ... وصلنا إلى نهاية هذا البث معكم أيها األعزاء، وأشكر كل من كان  بهذه

هناك على االستماع. كما أشكر طالبنا األعزاء على لطفهم في إعداد هذه الفقرات الجميلة واإلبداعية المليئة 

تمعون كل الخير الذي أرادوه، ونسأل هللا تعالى أن بالمعلومات، والتي نأمل أن تكون قد جاءت. لقد نال المس

يرزق طالبنا باالستقرار المالي وجميع جوانب حياتهم، جنود مشرق غدا ومستقبل مفعم باألمل هم جزء ال يتجزأ 

 .من المستقبل. من هذا الوطن، وأخيراً بارك هللا فيك رحمة ومغفرة ورضا. هللا القدير ورعايته

درسي، برنامج ريالي باللغة اإلنجليزيةنهاية برنامج إذاعي م  

أيها السادة، في منتدانا في هذا المبنى العلمي، مع نهاية هذه الفقرة المحددة التي اقترحها طالبنا، نصل إلى نهاية 

المحطة بأكملها والتي من خاللها نقدم فقرات مختلفة مختلفة تبدأ حول الوزارة برنامج التوعية هذا تعبر وزارة 

. وقبل الختام، 2030والتعليم، بالشراكة مع سدكو القابضة، عن أحد األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة  التربية

أود أن أشكر رئيس وزارة التربية والتعليم على هذا البرنامج المفيد والفعال، وأود أيًضا أن لشكر جميع طالبنا يتم 

ة كما أود أن أشكر الحضور على حسن استماعهم لهذه توفير المعلومات حول البرنامج من خالل قسم هذه المحط

المقاطع. نسأل هللا تعالى، لقد استفدنا مما قدمناه وكذلك طالبنا . تخطيط وتحسين حياتهم المالية. والسالم عليكم 

 .ورحمة هللا وبركاته

 الترجمة اإلنجليزية لخاتمة المدرسة التي تم بثها على مشروع ريالي



Gentlemen, in our forum in this scientific building, with the end of this special 

paragraph presented by our students, we reach the end of the full broadcast in which 

we present the unique and diverse paragraph, which was initiated by the Ministry of 

Education in cooperation with SEDCO. The holdings, expressing one of the goals and 

strategies of the Kingdom’s Vision 2030, and before I conclude, I would like to thank 

the Prime Minister for this useful and effective program. We have taken advantage of 

what we have to offer, our students have benefited from this program and their 

financial lives have improved. Peace, mercy and blessings of God. 
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