
مقدمة اذاعة مدرسیة عن نھایة العام الدراسي
خیر ما نبدأ فیھ ھذا الصباح بعد -بسم هللا الرحمن الرحیم- تعطیر فمنا بالصالة على نبینا
محمد خیر المرسلین وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین، جمعنا وإیاھم في الجنة بجاه

ربِّ العالمین، أما بعد أخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي:
أسعد هللا أوقاتكم بالخیر والبركة، وأدام هللا علیكم الصحة والعافیة، أساتذة مدرسة (اسم

المدرسة) األفاضل الذین أمضوا عامھم باإلنجازات، الذین أخلصوا في مھنتھم واتبعوا كافة
السبل لیكونوا بمثابة نافذة طّالبھم للعالم الخارجّي، الذین یفرحون باجتھاد تالمیذھم كما لو
كانوا أبنائھم، إلى الطّالب المجتھدین الذین رفعوا اسم مدرستنا بین الغیوم، إلى ثروتنا التي
ال ُتقدر بثمن، وبناة المستقبل الزاھر، وعبر أثیر إذعتنا وكما عودناكم تغطیة كافة األحداث

والمناسبات االجتماعیة والدینیة، سوف نودع وإیاكم عاماً دراسیاً كامالً، ونختمھ ببعض
الكلمات والحكم والمواعظ لیستخدمھا طالبنا األبرار في أیامھم القادمة، واآلن سوف ُنفسح

المجال لطالبنا المجتھدین في تقدیم فقرات اإلذاعة، والسالم علیكم ورحمة هللا وبرطاتھ.
مقدمة قصیرة لالذاعة المدرسیة عن نھایة العام الدراسي

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد� رّب العالمین الذي أنعم علینا باإلیمان، وزرقنا الُھدى
والعقل والرشاد وثّبتنا على ھذا الدین، والصالة على سیدنا محمد خیر المرسلین، وعلى آلھ

وصحبھ الطیبین الطاھرین، أما بعد:
أبنائي وبناتي، طّالبي وطالباتي، أسعد هللا صباحكم، نودع اآلن عاماً دراسیاً جدیداً ببالغ

الحزن واألسى، فقد كان عامنا الدراسي ھذا من أجمل األعوام الدراسیة وأكثرھم تشجیعاً
للمنافسة بفضل جھود طالبنا المبذولة في متابعة تحصیلھم العلمّي، وأعمال المعلمین

الزاھرة، وكفاحھم الدائم لبقاء طّالب مدرستنا على اجتھادھم المعھود، ورفع اسم المدرسة
عالیاً بین الغیوم، وعبر أثیر إذاعتنا وكما عّودناكم سنقیم احتفال من نوٍع خاصة بمناسبة

نھایِة العاِم الدراسّي، واآلن نبدأ وإیاكم فقرات إذاعتنا المدرسیة التي قدمھا طّالبنا األعزاء
بھذه المناسبة، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

مقدمة اذاعة مدرسیة عن نھایة العام الدراسي باإلنجلیزي
In the name of God, the Most Merciful, the Compassionate, and
praise be to God who guided us to the religion of Islam, and
made us firm on this religion, and blessings and peace be upon
the Prophet Muhammad, the best of messengers. As for what
follows:
My righteous teachers and students of the school (the name of
the school), today we will bid you farewell to this school year
that is full of hope and achievements. Each of you had a great
and solemn role in raising the name of our school high among



the meteors and the superiority of our righteous students in
their educational attainment, and today through our school
radio we will celebrate and you the achievements of our
teachers and teachers In a special and distinctive way, and this
is through the segments of our school radio that contain a
momentum of information and ways to spend the school
holidays for the benefit, we will not prolong you more … And
now we will start our school radio segments, and may the
peace, mercy and blessings of God be upon you.

ترجمة مقدمة اذاعة مدرسیة عن نھایة العام الدراسي باإلنجلیزي
بسم هللا الرجمن الرحیم، والحمد� الذي ھدانا إلى دین اإلسالم، وثبتنا على ھذا الدین،

والصالة والسالم على النبّي محمد خیر المرسلین، أما بعد:
معلمّي وطالب مدرسة (اسم المدرسة) األبرار، الیوم سوف نودع وإیاكم ھذا العام الدراسي
المفعم باألمل واإلنجازات، فكان لكٍل منكم دور عظیم وجلل في رفع اسم مدرستنا عالیاً بین

الُشھب وتفوق طالبنا البررة في تحصیلھم العلمي، والیوم عبر إذاعتنا المدرسیة سوف
نحتفل وإیاكم بإنجازات معلمینا ومعلماتنا بصورٍة خاصة وممیزة، وھذا عن طریق فقرات

إذاعتنا المدرسیة التي تحتوي على زخٍم من المعلومات وطرق لقضاء العطلة المدرسیة بما
یعود بالفائدة، لن نطیل علیكم أكثر … واآلن سوف نبدأ فقرات إذاعتنا المدرسیة، والسالم

علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.


