
 مقدمة اذاعة مدرسية عن العمل التطوعي

العمل التطوعي هو نشاط اجتماعي يتم من خالل فئات متنوعة من األشخاص، ويساهم فيه المجتمع المحلي، وطالب 

الدولية، وغير ذلك الكثير  والمنظمات  المدارس، والعمال في الشركات، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات الحكومية،

 .مما يسهمون فيه، وفيما يلي ندرج مقدمة اذاعة مدرسية عن العمل التطوعي

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير األنام والمرسلين، السيد مدير المدرسة، والسادة المعلمين 

ما بعدوالمعلمات، طالبنا األعزاء، أسعد هللا أوقاتكم برضاه ورحمته أ : 

نتناول اليوم في إذاعتنا المدرسية الحديث عن العمل التطوعي الذي هو نشاط ذاتي، يهدف لتقديم المساعدة لمن 

يحتاجها، أو المساهمة بإنجاز أعمال بحاجة إلى تضافر جهود وخبرات متنوعة، مع العمل على تأمين المواد الالزمة 

 لتنفيذ العمل التطوعي،

ات إذاعتنا المدرسية المتنوعة، ونستهلها بتقديم الفقرة األولى منهاونقوم اآلن بتقديم فقر : 

 اذاعة مدرسية عن العمل التطوعي :شاهد أيًضا

 مقدمة عن العمل التطوعي في المدرسة

 :أسعد هللا أوقاتكم بكل حب وخير في صباح هذا اليوم الجميل والمبارك، الزمالء والزميالت، الطلبة األحبة، أما بعد

المدرسة، حيث أن نشر ثقافة وفكر والمشاركة تقدم لكم إذاعتنا المدرسية في هذا اليوم مقدمة عن العمل التطوعي في 

بالعمل التطوعي لصالح خدمة المدرسة واجب على كل طالب وطالبة، وواجب على كل معلم ومعلمة، وواجب على 

كل إداري وإدارية في المدرسة، من أجل صيانة البناء واألثاث، وكذلك تنظيف القاعات الصفية والممرات والباحة، 

رسة وسقاية النباتات فيها، مع تنظيم الحديقة ورعاية نباتاتها، وكل من يشارك بالعمل التطوعي وتنظيف حديقة المد

يشعر بلذة المشاركة بالعمل، ناهيك عن اكتساب مدرستنا لصفة التعاون فيما بين الجميع الذين يستحقون االحترام 

صعيد المنطقة التعليمية، وشكراً لكموالتقدير، باإلضافة النتشار السمعة الطيبة والحسنة بين المدارس على  . 

 اذاعة مدرسية عن التنمر.. أهمية ظاهرة التنمر المدرسي وآثارها :شاهد أيًضا

 مقدمة عن اليوم العالمي التطوعي

بسم هللا الرحمن الرحيم، طاب صباحكم جميعاً بكل خير، أعزائي أفراد مدرستنا الكرام، نقدم لكم اليوم مقدمة في 

اإلذاعة المدرسية عن اليوم التطوعي العالمي، حيث تساهم الهيئات الدولية، والمنظمات العالمية، والمؤسسات على 

لم، مع الحكومات المحلية بيوم عمل تطوعي، من خالل تكريس مفهوم العمل من أجل جميع الدول واألمم، مستوى العا

الذي يجلب حب الشعوب لبعضها واالحترام والتعاون وبذل الجهود واألموال والخبرات العالمية والوسائل التقنية 

 . لكمالمساعدة في العمل التطوعي، من أجل النهوض لألفضل واألحسن، وشكراً 

 اذاعة مدرسية عن بداية العام الدراسي الجديد بالفقرات كاملة :شاهد أيًضا

 فقرة القرآن الكريم عن العمل التطوعي

خير بداية تكون باالبتداء بتالوة آيات قرآنية من الذكر الحكيم عن أهمية وفائدة العمل التطوعي، الذي يدفع على حب 

 .الخير، وحب التعاون، ويقدمها الطالب، "......." فليتفضل
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 بسم هللا الحمن الرحيم

  ٌَع َخْيًرا فَإِنَّ هللاَ َشاِكٌر َعِليم  ."قال تعالى: "تََطوَّ

  وقال تعالى: "ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِمْنُهْم َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيم". 

   َيُِحبُّ اْلُمْحِسنِين َ  ."وقال هللا تعالى: "َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ

 .صدق هللا العظيم

 إذاعة عن االنضباط المدرسي وعدم الغياب :شاهد أيًضا

 فقرة الحديث الشريف عن العمل التطوعي

بعد االستماع لتالوة الذكر الحكيم ننتقل لفقرة الحديث الشريف عن العمل التطوعي للعمل من أجل المصلحة العامة، 

الطالب "......." حاديث النبوية حول العمل التطوعي، والذي حث عليه نبينا العدنان، وفيما يلي يلقي علينا قراءة األ

 .فليتفضل

  

 قال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم": " من استطاع منكم أن ينفَع أخاه فليفعل". 

   َحْيثَُما كُْنَت َوأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ اْلَحَسنَةَ تَْمُحَها َوَخاِلِق َ النَّاَس وقال رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" : "اتّق َّللاَّ

 ."بُِخلٍُق َحَسنٍ 

وفي ختام إذاعتنا المدرسية نكون قد ألقينا الضوء على أهمية العمل التطوعي الذي يبث المحبة والمودة والتراحم 

 .والتعاون وحب الخير بين الناس، ويجذب أشخاص آخرين باتجاه المشاركة بالعمل التطوعي

 خاتمة اذاعة مدرسية قصيرة ومميزة :شاهد أيًضا  
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