
 

 

 word pdfمقدمة اذاعة عن اليوم العالمي للصحة النفسية 
المدرسيّة التي يتم طرحها كمشروع تعليمي هام من مشروعات التعليم الرائدة في المؤسسات التعليمية، تسعى   إن اأِلذاعة

دائماً لتقديم المواضيع الهامة التي تخص األمة ذاتها، واألمم األخرى التي تتشارك العيش معها على هذا الكوكب، وكل  
ى خاتمتها، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم عدة مقدمات متنوعة وجميلة  تفصيالتها لها أهمية في ذلك، بدءاً من مقدمتها وحت

 عن اليُوم العَالمي للِصحة النّفسية.
 مقدمة اذاعة عن اليوم العالمي للصحة النفسية 

بنا بسم هللا الرحمن الرحيم خير ما نبدأ به قولنا وفعلنا، والحمد هلل عز وجل الذي إليه ينوب أمرنا، والعالم بحالنا والرؤوف 
 والعطوف علينا، والصالة على سيدنا محمد الطاهر األمين مرشدنا ومعلمنا، وأما بعد: 

فقد من هللا تعالى علينا بنعمة الّصحة والعافية بكل جوانبها، سواء كان منها الّصحة الجسدية أو العقلية أو النّفسية، ولكل 
م يخلق لنا من داء إال وخلق له دواء، وأمرنا بالدواء  ل -عز وجل-منها مقام عند هللا تعالى من حيث التكليف، ولكنه 

لالستمرارية وعالج ما تضرر من ِصحتنا سواء الجسدية منها أو النّفسية، واألهم من ذلك هو كيفية الحفاظ على ِصحتنا 
للحفاظ على   بكافة جوانبها، وهذا ما سيكون محور حديثنا اليوم عبر إذاعتكم الَمدرسية هذه، أال وهو الجهود العالمية

الّصحة النّفسية التي يقام لها يوم َعالمي تحت اسم اليُوم العَالمي للِصحة النّفسية، والذي سنَتعلم عنه الكثير من خالل  
 الفقرات التي قام طالبنا بتحضيرها لإللمام بكل ما يتعلق بهذا اليُوم العَالمي. 

 مقدمة اذاعة قصيرة عن اليوم العالمي للصحة النفسية 
دة الحضور من معلمين ومعلمين، وإداريين وإداريات، وطالب وطالبات، أسعد هللا صباحكم بكل خير، نقولها لكم عبر السا

أثير إذاعتكُم الَمدرسية المتواضعة هذه، وأدام هللا تعالى جمعنا هذا على الخير، وأدام الخير والوفاق والتعاون بين األمم  
خيرها وصالحها، وكما يقال في المثل الشعبي المعروف "درهم وقاية خير من  التي تسكن أراضي هللا الواسعة لما فيه

قنطار عالج"، فإن الوقاية هي أهم من العالج بال جدال، فالحياة السليمة تبدأ من الجسم السليم والعقل السليم، وإنما حديثنا 
صص لها وهو اليُوم العَالمي للِصحة  معكم اليوم سيكون عن أحد أشكال الوقاية الّصحية، وعن الحدث العَالمي المخ

النّفسية، ولن أطيل عليكم الحديث حتى نتعرف على هذا اليوم وأهميته وأهدافه وكل ما يتعلق به، من خالل الفقرات التي 
 أعدها طالبنا المجتهدون من أجل تمكين التعريف والتوعية به. 

 مقدمة عن اليوم العالمي للصحة النفسية لإلذاعة المدرسية 
سم هللا الرحمن الرحيم، والحمد هلل عز وجل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد الخلق وخاتم األنبياء والمرسلين،  ب

 وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم من الصالحين، وأما بعد: 
لها من تأثير كبير  فالّصحة تاج على رؤوس األصحاء، وإن خير النعم التي أنعم هللا تعالى على عباده هي الّصحة، لما

على حياة الفرد بكافة جوانبها، وِصحة األفراد في المجتمع تعني صحة المجتمع برمته، وهذا أحد األسباب التي تجعل من  
موضوع الحفاظ على الّصحة موضوعاً َعالمياً يهم كل سكان األرض على حد سواء، وإنما اليُوم العَالمي للِصحة النّفسية 

لحاجة التي تتعلق باستمرارية وديمومة السالمة في كل أمة حول األرض، ولهذا تم تنظيم هذا اليُوم  جاء استجابة لهذه ا
العالمي على اعتبار أن الّصحة النّفسية هي أحد المؤثرات الكبيرة على الّصحة الجسدية والعقلية لإلنسان، وإهمالها سبباً 

ي سوف نقدمها من خالل هذه اإلذاعة المدرسية، سوف نتعرف في تأخر المجتمعات بشكل عام، وعبر فقراتنا الغنية الت
 على كل جوانب هذا اليوم وأهدافه وكل ما يتعلق به.

 مقدمة اذاعة جميلة ومميزة عن اليوم العالمي للصحة النفسية 
بإذن هللا   السيد مدير المدرسة المحترم، السادة اإلداريين والمعلمين األفاضل، طالبنا وشباب المستقبل المشرق ألمتنا

تعالى، أحييكم عبر أثير إِذاعتنا الَمدرسية الموقرة هذه، بتحية اإلسالم أن السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، وأدام هللا 
تعالى علينا نعمه الكثيرة ال تعد وال تحصى، ولعل أعظم هذه النعم التي يتنعم بها الناس وهم ال يدركون هي نعمة الّصحة، 

مر لمن ال صحة جيدة تعينه على العمل، وال علم ينفع لمن ال ِصحة تساعده على العلم والتعلم، وكم من أناس  فال عمل مث
غير مبالين بهذه النعمة بكافة جوانبها، فتراهم يهملونها وال يكترثون لها كما يجب، كما أنهم ال يهتمون لجوانبها الكثيرة،  

في الحضيض نتيجة إلهمال الجوانب النّفسية لصحتهم، أو بسبب  فكم من أناس تدهورت صحتهم الجسدية و أصبحت 
الضغوط المتزايدة عليها، كل هذا وغيره من األسباب دفع األمم حول العالم لتمكين حقيقة أهمية الحفاظ على الّصحة 

لغنية اليوم، سوف نعزز  النّفسية ألبنائها، وهذا ما جعل من الضروري وجود اليُوم العَالمي للِصحة النّفسية، وعبر فقراتنا ا
 أهداف التوعية بهذا اليوم وأهميته وأهدافه.

 مقدمة اذاعة عن اليوم العالمي للصحة النفسية باالنجليزي 
Gentlemen of the audience, including administrators and technicians in charge of the 
work of this esteemed school, our distinguished and hardworking teachers and 
students, may God Almighty bless your morning on this beautiful day, and praise be 
to God Almighty for our appointment with you, which is always renewed thanks to this 
school radio, through which we learn all What interests us and benefits us in life, 
which we dedicate today to talk about a very important global event, which was 
organized to be an awareness day on an issue that goes into the depths of human 
existence and how to preserve it, which is the topic of preserving mental health, and 
its impact on other aspects of health, including Physical and mental health, and the 
importance of this global event held for this purpose, it is represented in the World 
Mental Health Day, which the whole world should be aware of alike, and this is what 



 

 

we seek to empower through the paragraphs that our students prepared about this 
day and its importance, goals and consequences for nations. 

 ترجمة مقدمة اذاعة عن اليوم العالمي للصحة النفسية باالنجليزي 
ذه المدرسة الموقرة، معلمينا ومعلماتنا األفاضل، طالب وطالبات  السادة الحضور من إداريين وفنيين قائمين على عمل ه

مدرستنا المتميزين والمجتهدين، أسعد هللا تعالى صباحكم في هذا اليوم الجميل، وحمداً هلل تعالى على موعدنا معكم الذي  
ي الحياة، والتي نخصصها اليوم  يتجدد دائماً بفضل هذه اإِلذاعة الَمدرسية، التي نتعلم من خاللها كل ما يهمنا وينفعنا ف

لنخوض الحديث حول حدث عالمي هام للغاية، تم تنظيمه ليكون يوماً توعوياً حول مسألة تصب في عمق الوجود البشري  
وكيفية الحفاظ عليه، أال وهو موضوع الحفاظ على الِصحة النّفسية، وتأثيره على جوانب الّصحة األخرى، بما في ذلك  

لعقلية، ومدى أهمية هذا الحدث العَالمي المقام لهذا الغرض، والمتمثل باليُوم العَالمي للِصحة النّفسية، الّصحة الجسدية وا
الذي يجب على كل العالم التوعية به على حد سواء، وهذا ما نسعى إلى تمكينه من خالل الفقرات التي قام طالبنا 

 مم.بتحضيرها عن هذا اليّوم وأهميته وأهدافه وتوابعه على األ
 


