
 

 مقدمة اذاعة عن اإلسعافات االولية جاهزة للطباعة

وصحبه جميعاً، مديرنا الفاضل، زمالئي  بسم هللا الخالق سبحانه وتعالى، واللهم صلّي وسلّم على سيّدنا محّمد وعلى آله

 :المعلّمات والمعلّمين الِكرام، أعّزائي الطّاّلب والطالبات، أّما بعد

يسّرنا أن نفتتح إذاعتنا اليوم بموضوع اإلسعافات األوليّة، ونعرف بضرورة أن ينتشر الوعي بإيجابياتها وخير نتائجها 

هم لطارئ ما، فنحاول قدر اإلمكان توسيع انتشار هذه الثقافة للعالم التي تصل إلنقاذ أرواح أشخاص كثر عند تعّرض

حولنا، وهذا من شأنه أن يقلل حاالت اإلصابات الخطيرة ويزيد فرص التعافي السريع أو حتى النّجاة من الموت، حيث يتم 

أي خطأ في التصرف قد يودي  ذلك باتباع اإلرشادات المعتمدة في اإلسعافات األولية وبالطريقة الصائبة لتنفيذها، وإال

بحياة المصاب أو يزيد من خطورة إصابته بدالً من إسعافه، فلكل فعل رد فعل وبهذه الحالة يجب التركيز على القيام 

بالفعل الصحيح ليكون رد الفعل صحيح وإيجابي، في أية حالة إصابة كانت كسر أو اختناق أو حرق أو غيرها، لذلك البد 

دورات توعية صحية باإلسعافات األولية وتعليم إرشاداتها ليسلم أكبر عدد من أفراد المجتمع، واآلن من طرح فكرة وجود 

  .السالم عليكم لنجدكم بفقراتنا الالحقة
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 مقدمة إذاعة مدرسية قصيره عن اإلسعافات األولية

د وعلى آله وصحبه وسلم، مديرنا الكريم معلّماتنا بسم هللا العلّي العظيم، و سالم و صالة على أمير الخلق سيدنا محم

 :ومعلّمينا المخلصين زمالئنا األعزاء وحضورنا الكريم، أّما بعد

يسعدنا أن نبدأ يوماً جديداً معكم في إذاعتنا المدرسيّة، اٍلذي سنتشرف فيه أهم المواضيع اإلنسانيّة والصحيّة، أال وهو 

بحانه اإلنسان بصّحته وأمره بالحفاظ عليها أال وصحة اإلنسان خير نعمة، فهذا يعزو اإلسعافات األولية، فقد أوصى هللا س

ألهمية المعرفة بتعليمات اإلسعافات األولية و خير نتائجها، حيث أنها تقي من تطور اإلصابات ووصولها لحالة الخطر، 

د حرق كبير وتخفيف تشوهات اإلصابة في كما أنها كثيراً ما تحفظ أرواحاً من الفقدان، فمن إيقاف نزيف قوي أو تضمي

الحوادث الطارئة تخفض حالة الخطورة ودرجتها و تساعد في الشفاء العاجل، فبقدر فما ينتشر الوعي بها في المجتمع 

 بقدر ما يسلم أفراده ويحفظ من صّحتهم، وسنتناول في فقراتنا اآلن ما يكفي من إرشادات اإلسعافات األولية المفيدة، و أهالً 

 .وسهالً بكم

 المعلم جديدةمقدمة اذاعة مدرسية عن يوم : شاهد أيًضا

  مقدمة إذاعة مدرسية عن اإلسعافات األولية

بسم الخالق البادي الشافي والمعافي، الذي خلق اإلنسان وأنعم عليه خير النعم وأجلّها الصّحة، فحفاظ اإلنسان على صّحته 

 :أمر واجب وشكراً هلل على وهبه هذه النّعمة، أعزائي الحضور الكرام أّما بعد

بكم في هذا الصباح الجديد ونلقي ذخير اإلفادة إليكم عبر فقراتنا المقّدمة، وسنضيء فقرات إذاعتنا اليوم يشرفنا أن نلتقي 

بموضوع اإلسعافات األولية، فهي تأخذ دورا أساسيّاً في صون حياة البشر فأين اإلنسان بال حياته!، حتى أن النبي الحبيب 

إلسعافات األولية وإتقان إرشاداتها يمنحنا فرصة إلنقاذ حياة من حولنا حث على أهميتها في أحاديثه الشريفة، فالتعرف با

من أهل وأحباب وأعزاء بدال من هدر الوقت في انتظار اإلسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى، فعلى األقل تخفف من 

ألوان، وهل من فرحة شدة اإلصابة واحتمال تفاقمها فنحفظ بذلك بقاءهم أو حتى شفاءهم العاجل، قبل أن نسمح لفوات ا

أجمل من فرحة الشفاء و عودة السالمة والصّحة لإلنسان بعد كرب، أعزائنا الكرام ابقوا معنا اآلن لنتعلم طرق اإلسعافات 

  .في فقراتنا التالية ودمتم سالمين

  word pdfمقدمة اذاعة مدرسية عن القراءة مكتوبة: شاهد أيًضا

 مقدمة أهمية اإلسعافات األولية في المدارس

 :آله وصحبه سالمين، أّما بعدبسم هللا والحمد هلل، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى 

نرحب بكادرنا التدريسي المخلص ونرحب بكم سيداتي سادتي الحضور في إذاعة صباحية جديدة والتي سنسترسل فيها 

أسمى المواضيع اإلنسانيّة وهو أهمية اإلسعافات األولية في المدارس، فمن المهم جداً وجود ورشة تعريفية بأساسيات 

ليمها في المدارس، لما تفيده في الحفاظ على سالمة الطالب والطالبات من أي أذى قد يطرأ عليهم اإلسعافات األولية وتع

بشكل مفاجئ، وقد تنقذ حياتهم من الخطر فيما إذا تعرضوا لحادث ما بوقت قاطع، قبل ان يسمح االنتظار للوصول إلى 

كهذه في المدارس وإعطاء الفرصة لتعلمها بالشكل المستشفى بفقدهم هللا ال قدر هللا، فمن الضروري نشر ثقافة مميزة 

الصحيح، وهذا من شأنه أن يزيد حاالت النجاة والسالمة كثيراً ومن الممكن أن ينقذ الطالب زميله الطالب باتباع تعليماتها 
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 ً نرجو ان يتم ينتشر التعاون والمحبة بين الطالب ويحفظ سالمتهم، ف  وتنفيذها قبل أن يسمح بوصوله للخطر، فبهذا أيضا

 .العمل على التثقيف بأهميّة اإلسعافات األولية في كل المدارس، ونتمنى أن تكونوا دوماً سالمين
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 مقدمة إذاعة عن اإلسعافات األولية باإلنجليزي

 :فيما يأتي نرفق مقدمة إذاعة مدرسية باللغة اإلنجليزية عن موضوع اإلسعافات األولية مع الترجمة 

Our loyal teachers and educators,My dear colleagues, and honorable attendees may God 

bless you all,It gives me great pleasure to provide what is useful and beneficial through your 

radio broadcasts and we learn together that always brings us good and positive, Let's talk 

today about the first thing that contributes to this, which is first aid The need for guidance to 

learn it and use it at the right time, It has an essential role in the care of human health and 

human survival.As its use at a moment in time when an accident determines the fate of an 

entire human being and saves him,Therefore, it is necessary to spread awareness of the 

importance of teaching and spreading it among all people.To increase the chances of 

survival and to reflect positively on human life, which is the greatest asset he has and the 

greatest blessing he has, This is what we will attach about in our paragraphs with you, to 

offer you the greatest benefit and wish you all the best and safety.  

  ترجمة مقدمة اذاعة عن اإلسعافات األولية

تنا ومعلمينا المخلصين، زمالئي األعزاء، والحضور الكريم أسعد هللا أوقاتكم جميعا، يعمني السرور بتقديم ما فيه معلما

النفع واإلفادة عبر أثير إذاعتكم و نتعلم سويا ما يعود علينا بالخير واإليجاب دائماً، لنتحدث اليوم عن أَولى ما يسهم في 

لتوجيه لتعلمها و استخدامها بوقتها الصحيح، فلها دور أساسي في رعاية الصحة ذلك وهو اإلسعافات األولية وضرورة ا

عند وقوع حادث ما يحدد مصير إنسان   اإلنسانية وبقاء اإلنسان على قيد الحياة، حيث أن استثمارها في لحظة من الوقت

لما يزيد من فرص النجاة ولما تنعكس  بأكمله وينقذه، فلهذا يجب نشر التوعية بأهمية تعليمها ونشرها بين الناس جميعاً،

بشكل إيجابي على حياة اإلنسان التي هي أعظم ما يملكه وأعظم نعمة لديه، وهذا ما سنرفق عنه في فقراتنا معكم لنقدم لكم 

  .أعظم إفادة ونتمنى لكم كل خير وسالمة
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