
 مقدمة اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف

بسم هللا الرحمن الرحيم، وخير الصالة وأتم التسليم على نبينا محمد خير المرسلين، أسعد هللا صباحكم حضورنا الكرام، 

من عدنا … ونشكركم على حضوركم، وثقتكم الدائمة بنا، وبما نقدمه خالل فقرات إذاعتنا المدرسيّة، حضورنا الكرام 

جديد عبر أثير إذاعتنا المدرسيّة لنقدم لكم أحد أهم المواضيع اإلسالميّة على اإلطالق، وهو مولد الهدى خير البشريّة النبّي 

المصطفى الصادق األمين محّمداً خير المسلمين، لن نطيل عليكم الشرح، وسنبدأ فقرات إذاعتنا لهذا اليوم والتي سيقّدمها 

 .نا، ومعلّمينا األفاضلنخبة من أكفأ طالب مدرست

 مقدمة عن المولد النبوي الشريف قصيرة لإلذاعة المدرسية

بسم هللا الرحمن الرحيم، السالم على رسول هللا األمين، السالم علينا وعليكم، أيها الحضور الكريم، اعتدنا في إذاعتنا 

الميّة، ونشارك في أفراحها وأتراحها، ومن أبرز المدرسية الكريمة، أن نغطي كافة األحداث المفصليّة في حياة األّمة اإلس

المناسبات السعيدة سوف نقُف وإياكم على حدٍث مهم، أال وهو يوم قدوم سيدنا وسيدكم، خاتم أنبياء هللا، النبي محمد صلى 

من طالب مدرستنا  هللا عليه وسلم، إلى الدنيا هدًى للمسلمين، واآلن سوف نبدأ فقرات إذاعتنا المدرسيّة التي سيقّدمها نخبة

 .الِكرام

 مقدمة عن الرسول لإلذاعة مدرسية

بسم هللا الرحمن الرحيم، السالم على من سلم الناس من يده ولسانه، السالم عليكم عباد هللا المخلصين، بعد أيام ستبدأ 

به ببعض السطور: االحتفاالت بعيد المولد النبوي الشريف، ونحن بدورنا سنستعرض سيرته المعطرة بالبخور ، ونعرف 

هو محمد بن عبد المطلب، والدته آمنة بنت وهب، نشأ وترعرع في مكة المكرمة، وتوفي في المدينة المنورة، أرسله هللا 

سبحانه وتعالى لهداية اإلنس والجن، ودعوتهم، إلى دين التوحيد، اإلسالم، كتابه المنزل، القرآن الكريم، ونحن ومن هذا 

سنقدم لكم معلومات موسعة، عن خاتم األنبياء، وسيد األتقياء، نبي هللا ومصطفاه، النبي محمد المنبر، وعبر األثير، 

  .صلوات هللا عليه أجمع، ويقدم هذه الفقرة، مجموعة من وجهاء الحي األفاضل، نتمنى أن تدخل قلوبكم

 مقدمة إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف باإلنجليزي

 :ذاعة مدرسيّة عن يوم مولد الهدى خير الخلق عليه الصالة والسالم باللغة اإلنجليزيّة مع الترجمةفيما يأني نرفق مقدمة إ

 In the name of God, Most Gracious, Most Merciful. Peace be upon those who follow 

guidance and are guided. Peace be upon you, dear attendees. On the twelfth of Rabi’ al-

Awwal of every Hijri year, the Islamic nation celebrates the birth of the Prophet Muhammad 

bin Abdullah, may God’s prayers and peace be upon him, and as we have promised you in 

our esteemed radio. To keep pace with the events and present all new, and any event is 

more important than the celebration of the Lord of all creation, and we will talk today 

through the paragraphs of our school radio about the birth of the best of creation, and its 

paragraphs will be presented by a number of diligent students. 

 ترجمة مقدمة إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف

بسم هللا الرحمن الرحيم، السالم على من اتبع الهدى فاهتدى، السالم عليكم، أعزائي الحضور، تحتفل األمة اإلسالمية، في 

كما عودناكم الثاني عشر من شهر ربيع األول من كل عام هجري، بمولد النبي محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، و

في إذاعتنا الموقرة، أن نواكب األحداث ونقدم كل جديد، وأي حدث أهم من االحتفال بسيد الخلق أجمعين، وسنتناول اليوم 

عبر فقرات إذاعتنا المدرسيّة الحديث عن مولد خير الخلق، وسيقّدم فقراتها عدد من الطاّلب المجتهدين، سنبدأ معاً بعون 

 .فقراتنا استحسانكمهللا، ونتمنّى أن تنال 

 مقدمة مدرسية عن المولد النبوي لإلذاعة المدرسية

بسم هللا الرحمن الرحيم، السالم على رسول هللا، السالم على عباده الصالحين، السالم علينا وعليكم، أما بعد، حضورنا 

الت، بالمناسبات الدينية العظيمة، األفاضل، من العادات والتقاليد المتبعة، عبر العصور، في أمة اإلسالم، إحياء االحتفا

وعبر إذاعتنا المتواضعة، سنحيي وإياكم أعظم مناسبة على وجه المستديرة، وهل هناك أعظم من والدة، من دعانا 

لألخالق والمكارم، ونهانا عن المحارم، ودلنا إلى ما ينجي من النار، وكان سيد األبرار، نبينا ونبيكم محمد بن عبد هللا، 

 .فقرات اإلذاعة مجموعة من خيرة المعلمين في هذه المدرسة، علّها تنال رضاكموسيقّدم 

 مقدمة إذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف مع الصور



الكلمات قد تتغير عبر التاريخ، أما الصورة فستبقى خير شاهد على األحداث، ومن هنا ومن هذه اإلذاعة الصغيرة، سنقدم  

دينية، التي تروي في تفاصيلها، والدة خير البرية، نبي هللا المختار، حامي المؤمنين، وقاهر لكم مجموعة من الصور ال

 :الكفار، النبي محمد خاتم المرسلين
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