
 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن خط مساندة الطفل

 

اإلذاعة الَمدرسية تعد من أهم البرامج التي تساعد المؤسسة التعليمية، على تلقين 

التقنية الطالب المعلومات الهامة والعامة، ضمن مناهجهم التربوية المعتمدة، وهذه 

لها تسلسل في السرد حتى يستسيغها الطالب، باإلضافة إلى إشراك الطالب فيها 

لتحقيق أهداف تربوية هامة، من خالل تحضير فقراتها التي تبدأ من المقدمة حتى 

الخاتمة، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم عدة مقدمات متنوعة وجميلة تختص بهذا 

 الموضوع الهام.

عن خط مساندة الطفلمقدمة اذاعة مدرسية   

بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل جل وعال رب العالمين، والصالة والسالم على 

 سيدنا محمد الطاهر األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد:

أيها الحضور الكريم، أسعد هللا صباحكم بكل خير، هذا الخير الذي هو فضل من هللا 

يه من طاعته وعبادته حق العبادة بالدرجة األولى تعالى علينا، والذي نحصل عل

حتى ننال رضاه، ومن تعاوننا بالدرجة الثانية، هذا التعاون الذي يشترك به الجميع 

في أمتنا قيادة وشعباً، والرعاية التي يتلقاها جميع رعايا األمة في ظل األمة 

والتي تبدأ برعاية والوطن، وهذا التعاون هو الذي يثمر لنا بيئة اجتماعية سليمة، 

البذرة األولى لمجتمعنا هم األّطفال، الذين يشبون ويكبرون ليؤسسوا هذا المجتمع 

السليم، وإنما موضوعنا اليوم عبر هذه اإلذاعة، يدور حول إحدى سبل وأساليب 

الرعاية السليمة التي طرحتها مملكتنا لتأمين رعاية أطفال المملكة بسالم، أال وهي 

لّطفل.َخط ُمساندة ا  

 مقدمة قصيرة عن خط مساندة الطفل

أيها السادة الحضور من هيئة التدريس المحترمة وعلى رأسها مدير هذا الصرح 

يين وإداريين وقائمين على هذه اإِلذاعة، التعليمي الكبير، السادة الحاضرين من فن

، وجعل طالباتنا وطالبنا األعزاء وفلذات أكبادنا، أسعد هللا تعالى صباحكم بكل خير

هللا تعالى الخير دائماً حاضراً وموجود في قلب هذه األمة، التي كرمنا هللا تعالى 

بالتواجد فيها، وجعل فيها الحكمة في القيادة والرعاية، من باب حرصهم على سؤال 

هللا تعالى عن رعيتهم فيها يوم الحساب، وإنما وقفتنا اليوم لنتكلم عن أحد سبل 

خصصتها القيادة الحكيمة لهذه المملكة الشامخة، وهي َخط الرعاية الرائدة التي 

ُمساندة الّطفل، والتي سيقدم لنا طالبنا النجباء من خاللها العديد من الفقرات المليئة 

 بالمعلومات الكافية والوافية، عن هذا المشروع الوطني الرائد.

 مقدمة اذاعة مدرسية عن خط مساندة الطفل مكتوبة



 

الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، الذي اصطفانا من خلقه بأن بلغنا بسم هللا الرحمن 

الرسالة على يد الطاهر األمين، عليه صلوات هللا وسالمه وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، وأما بعد:

أسعد هللا تعالى صباحكم حضورنا الكريم إدارة وكوادر تعليمية وطالب وطالبات، 

يكتب لنا الخير والتوفيق في هذه البالد الكريمة، التي ونسأل هللا تعالى دائماً وأبداً أن 

من هللا تعالى عليها بالقيادة الحكيمة، والشعب المتعاون الذي يقف جنباً إلى جنب مع 

قيادته، حتى تكون هذه األمة هي األقوى واألكثر تماسكاً ونموذجاً من نماذج الدولة 

هذا الترابط ليكون قائماً لوال السليمة مترابطة النسيج وأصيلة المنبت، وما كان 

التناغم بين هذين العنصرين، وإنما حديثنا اليوم سيكون ألجل التكلم عن أحد 

المشاريع الوطنية التي طرحتها القيادة لحماية الشعب في إحدى شرائحه الهامة، أال 

وهي شريحة األطفال التي تعد عماد وأساس الشرائح األخرى في أي مجتمع، هذا 

 18الذي حمل اسم َخط ُمساندة الّطفل، والمخصص لألطفال دون عمر المشروع 

عام، والذي سيتكلم عنه طالبنا اليوم بكافة حيثياته عبر الفقرات الغنية التي قاموا 

 بتحضيرها.

عن خط مساندة الطفل مقدمة اذاعة مدرسية جميلة ومميزة  

والسالم على سيدنا بسم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين، والصالة 

 محمد خاتم النبيين والمرسلين، وأما بعد:

أسعد هللا تعالى صباحكم بكل خير، وجعل هللا تعالى جمعنا هذا على الخير دائماً 

وأبداً بإذن هللا تعالى، وإني أحييكم عبر أثير إذاعتكم هذه التي اعتادت دائماً وأبداً 

عريفية تتعلق بمحيطنا وأمتنا واألمم تقديم كل ما هو نافع من علم ومعرفة وأمور ت

األخرى، وإنما اليوم حديثنا سوف يكون عن مشروع تفردت به أمتنا، ويصب في 

عمق التكوين الصحيح للمجتمع المثالي السليم، الذي تسعى إليه قيادتنا الحكيمة بشكل 

مستمر، من خالل طرح المشاريع الرائدة في مجال التكوين األسري والمجتمعي 

يم، وتهيئة الظروف المواتية لذلك، إضافة إلى توفير وسائل الحماية والرعاية السل

والتواصل السريع مع المختصين لمنع أي مظهر تخريبي، وخاصة بما يتعلق 

 باألطفال، وذلك من خالل المشروع الوطني الرائد المتمثل بَخط ُمساندة الّطفل.

يزيمقدمة اذاعة مدرسية عن خط مساندة الطفل باالنجل  

Mr. Director of this school, gentlemen, teachers, technical 

and administrative cadres, dear students and students, 

God Almighty crowned this morning for us and you with 

satisfaction and success, and God Almighty has facilitated 

for us every path to knowledge and knowledge through 

this educational institution represented by our esteemed 



 

school, and through your radio broadcast that we meet 

Through it every day with new knowledge and knowledge 

that we benefit from, or with introductory and 

jurisprudential matters in our surroundings in which we 

live, but today we are talking about a pioneering project 

that we are proud of that our nation has taken in great 

importance without the rest of the nations, and was the 

first to do it by introducing and activating it to be a source 

of security and peace for every child who lives In this 

blessed country, God willing, this project is represented by 

the Child Support Line, which we will talk and explain 

about, through these segments of our school radio, which 

were prepared by our distinguished students. 

 ترجمة مقدمة اذاعة مدرسية عن خط مساندة الطفل باالنجليزي

السيد مدير هذه المدرسة المحترم، السادة المعلمين والمعلمات والكوادر الفنية 

واإلدارية، الطالبات والطالب األعزاء، كلل هذا هللا تعالى هذا الصباح لنا ولكم 

بالرضا والتوفيق، ويسر هللا تعالى لنا كل سبيل للعلم والمعرفة عبر هذه المؤسسة 

موقرة، وعبر أثير إذاعتكم هذه التي نلتقي من خاللها التعليمية المتمثلة بمدرستنا ال

كل يوم بعلم ومعرفة جديدة ننتفع بها، أو بأمور تعريفية وتفقيهية بمحيطنا الذي 

نعيشه، وإنما اليوم حديثنا عن مشروع رائد نفتخر بأن أمتنا أحاطت به األهمية 

حه وتفعيله ليكون الكبيرة دوناً عن باقي األمم، وكانت السباقة إليه من خالل طر

مصدر أمن وسالم لكل طفل يعيش في هذا البلد المبارك بإذن هللا تعالى، هذا 

المشروع الذي يتمثل بَخط ُمساندة الّطفل، الذي سنتكلم ونشرح عنه، من خالل 

 فقرات إِذاعتنا المدرسية هذه التي أعدها طالبنا النجباء.

 


