
 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن البرلمان الطالبي

أوجدت اإلدارة التربوية حالً لمعالجة كل القضايا التي تخص الطالب بإحداث البرلمان الطالبي لكي يقوم الطلبة 

العام الدراسي، ومنها قضية الدوام وإعداد البرنامج اليومي بالمشاركة في حل القضايا التي تمسهم أثناء 

واألسبوعي والهندام واالمتحانات والقاعات الصفية والصيانة والنظافة والكثير غير ذلك مما يحدث وبشكل يومي 

 أثناء مجريات العملية التعليمية، فتأسيس البرلمان الطالبي هو يهدف إلى الحل اإليجابي والتشاركية في صنع

الحل أو البحث عن حله مع إدارة المدرسة، ويتم انتخاب أعضاء البرلمان الطالبي من قبل الطالب ألجل تحديد 

الطلبة األجدر بتمثيل همومهم وأهدافهم، وعلى الطالب الذي يرشح نفسه للبرلمان الطالبي بأن يكون مندفعاً 

جل نقل متطلبات الطالب إلى اإلدارة، وكذلك عليه إلشغال العضوية بشكل إيجابي، ويتمتع بالمقدرة والكفاءة من أ

التحلي بقوة الشخصية والحب لمبدأ العمل والتعاون فيه، وبمقدار إيجاد الحلول لقضايا الطلبة يكون البرلمان 

 ً   .الطالبي ناجحا

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

ن الطالبيفقرة القرآن الكريم اذاعة مدرسية عن البرلما  

أعزائي خير ما نستهل به برنامج إذاعة مدرسية عن البرلمان الطالبي االستماع للذكر الحكيم، حيث يتلو علينا 

 .الطالب المتميز: "......." فليتفضل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 " بُوِن * قَاَل َسنَُشدُّ َوأَِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمن ِي ِلَسانًا فَأَْرِسْلهُ َمِعَي ِردًْءا  قُنِي إِن ِي أََخاُف أَْن يَُكذ ِ يَُصد ِ

اِلبُونَ َعُضدََك بِأَِخيَك َونَْجعَُل لَُكَما ُسْلَطانًا فاََل يَِصلُوَن إِلَْيُكَما بِآيَاِتنَا أَْنتَُما َوَمِن اتَّبَعَُكَما اْلغَ  ". 

 فقرة الحديث الشريف اذاعة مدرسية عن البرلمان الطالبي

ور الكريم واآلن نقدم فقرة الحديث الشريف حول اذاعة مدرسية عن البرلمان الطالبي، فالتعاون من األمور الحض

 .اإليجابية والتي تعطي أفضل النتائج، ويقدم هذه الفقرة التلميذ النجيب: "......" فليتفضل

 " ج عن  المسلُم أخو المسلِم، ال يظِلُمه وال يُسِلُمه. من كان في حاجِة أخيه ، كان هللاُ في حاجتِه. ومن فرَّ

ج هللاُ عنه بها ُكْربةً من ُكَرِب يوِم القيامِة. ومن ستر مسلًما، ستره هللاُ يوَم القيامةِ   ."مسلٍم ُكْربةً، فرَّ

 فقرة التعريف عن البرلمان الطالبي

والذي نتناول فيه اذاعة  أيها الحضور الكريم يسعدنا تواجدكم معنا في برنامج اإلذاعة المدرسية لهذا الصباح

مدرسية عن البرلمان الطالبي، فيسرنا بأن نقول بأن البرلمان الطالبي تم إحداثه لمعالجة كل ما يخص أمور 

الطالب وقضاياهم وطموحاتهم، ويمكننا بأن نورد اإليجابيات له، ومن إيجابيات البرلمان الطالبي التشاركية 

برات ومعارف جديدة وتقوية الشخصية والثقة بالنفس واالحترام لرأي والتعارف بين الطالب، وكذلك اكتساب خ

الغير، وأيضاً االطالع على إمكانيات اإلدارة التي وصلت إليها القضايا الطالبية، مما يسمح للطالب وأولياء 

نافذة  أمورهم بالمساهمة بالحلول وبالمساعدة للمدرسة التي هي البيت الثاني لألبناء الطالب، والبرلمان هو

لإلدارة على ما يحدث بين الطالب وزرع الثقة والمحبة وروح التشاركية واالحترام بين الطالب واإلدارة 

والتقدير، كما ويكرس البرلمان الطالبي التخطيط للمستقبل وتدريب الكوادر المتعلمة من أجل التدبر بما يخص 

نورد عدة فقرات من خالل برنامجنا لهذا اليوم وتتضمن األمور الطارئة فيما بعد والحل اإليجابي لها، وفيما يلي 

 :اآلتي

 فقرة كلمة الصباح اذاعة مدرسية عن البرلمان الطالبي

 .أحبتي والزمالء واآلن فقرة كلمة الصباح يقرأها الطالب: "......" فليتفضل
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البرلمان الطالبي هو من أسعد هللا صباحكم بكل خير في هذا الصباح المنير والمشرق، أيها الحضور الكريم، إن 

دعائم العملية التعليمية في المدارس وبكل المراحل ألنه يضم الطالب الذين يسعون لطرح قضاياهم ومشاكلهم 

أمام البرلمان الطالبي ويتناقشون بها ويطرحون الحلول لها مع إدارة المدرسة والتي تسعى لتذليل كل الصعوبات 

وا دروسهم بال منغصات وال أي نواقص، ويكتسب الطالب مهارات التي تعترض الطالب من أجل أن يتعلم

ومعارف جديدة ومنها التعرف على القوانين المدرسية والتعليمات الناظمة للتعليم وغيرها الكثير، وأهم شيء حل 

   .كل الصعوبات بمبدأ تعاوني وتشاركي تسوده المحبة والتقدير واالحترام

البرلمان الطالبيفقرة حكمة حول اذاعة مدرسية عن   

األعزاء الحضور في هذه الفقرة نقدم أجمل األقوال والحكم عن البرلمان الطالبي، ويقدم هذه الفقرة عضو 

 .البرلمان الطالبي: ".... ." فليتفضل

 على اإلنسان بأن يسعى لتحقيق مآربه بشكل حثيث وأن يقصد من تحقيقه خيره وخير اآلخرين. 

 بين الجميع يؤتي ثمراته بشكل مباشر من الجميل بأن نرى التعاون . 

  من أفضل التجارب اإلنسانية تجربة الطالب بنفسه لكي يحل مشكالته، فلها طعم آخر غير طعم الحلول

 .الجاهزة

 فقرة سؤال وجواب حول اذاعة مدرسية عن البرلمان الطالبي

لمعارف حول إذاعة مدرسية عن اإلخوة الحضور واآلن وصلنا لفقرة األسئلة واإلجابات عنها، والتي تثري ا

  .البرلمان الطالبي، ويقدم هذه الفقرة الطالب المتفوق: "......" فليتفضل

 هل البرلمان الطالبي متواجد في كل المدارس؟ :السؤال 

نعم ألنه عبارة عن لجان تنظيمية لمتطلبات الطالب، وكل المدارس تعتمده بهدف إشراك  :الجواب

طالبيةالطالب في حل القضايا ال . 

 ما فائدة وجود البرلمان الطالبي في المدارس؟ :السؤال 

ة، ومنها التشاركية والتعاون وبث الثقة بالنفس وتقوية  :الجواب لوجود البرلمان الطالبي فوائد جم 

 .الشخصية وتعليم مهارة الحوار والسعي بإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا واالحتياجات الطالبية

 البرلمان الطالبي عمل منظم أم اندفاع شخصي؟هل  :السؤال  

البرلمان الطالبي هو عمل منظم من قبل الطالب وإدارة المدرسة، وله محاضر اجتماع ومن  :الجواب

 .ضمنها التوصيات المطلوب حالً لها

 ما هي اإليجابيات للبرلمان الطالبي؟ :السؤال 

إلدارة المدرسة والتوصية بوضع الحل، وكذلك من اإليجابيات نقل هموم ومطالب الطالب  :الجواب

يؤسس للعمل الديمقراطي والجماعي، وتقوية الروح التعاونية والتعارف وزرع المحبة والثقة بين 

 .الجميع

 إذاعة مدرسية قصيرة جداً وجميلة :شاهد أيًضا
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