
 

 

 مقدمة اذاعة مدرسية طويلة وجميلة

الحضور  بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم، أعزائي

نرحب بكم في برنامج اإلذاعة المدرسية لهذا اليوم، أيها الكرام يسرنا بأن تكونوا معنا في هذا الصباح الجميل 

والمشرق بضوء الشمس التي ترسل أشعتها الذهبية لتكلل الرأس والوجه والعنق وكامل الجسد لكم بنور المحبة 

مل واالبتسامة وأمنيات الخير بالنجاح والتفوق والتميز، فهذا هو والمودة والخالصة لكم، نبتدئ صباحنا بالتفاؤل واأل

 .هدفنا وغايتنا المثلى، طيب هللا أوقاتكم وعمتم كل صباح بخير

 pdf مقدمة اذاعة مدرسية عن خط مساندة الطفل مكتوبة :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة مدرسية طويلة وجميلة للبنين

السادة المعلمين والمعلمات، األبناء األعزاء، طالب السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، السيد مدير المدرسة المحترم، 

مدرستنا الغوالي، أسعد هللا صباحكم جميعاً بكل الخير واألمل، إن اإلذاعة المدرسية هي النشاط الصباحي الذي يبث 

العلم والفكر واألمل والتفاؤل بكل ما هو جديد وجميل، فالقصد منها اإلثراء بالمعلومات والخبرات والمعارف، 

وتقديمها بشكل محبب وجميل، بحيث تجتذب االنتباه لها من أجل أن تعم الفائدة المتوخاة منها، أعزائي إن اإلنسان 

يحب كل شيء جميل من كالم ومعلومات وفكر ومعارف ولذلك نسعى دائماً إلى التنوع واالبتكار والهدف هو تلبية 

افيةاحتياجات الفكر اإلنساني، كل صباح وأنتم بخير وصحة وع . 

 مقدمة اذاعة مدرسية طويلة وجميلة للبنات

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، المدير المحترم، المعلمين األكارم، 

م بتقديم بالخير والمستقبل الزاهر، تقوم إذاعتنا المدرسية في هذا اليوبُنيّاتي الطالبات العزيزات، أسعد هللا صباحكم 

برنامجها اإلذاعي اليومي وملؤها التفاؤل واألمل بمستقبل مشرق لكم، فأنتن الراغبات بالتعلم والقضاء على الجهل، 

لكل ما هو خير، نتمنى لكم النفع واالنتفاع   وأنتن الساعيات لتطوير األسرة والمجتمع بنور العلم واالزدهار والوصول

ل السالم والطمأنينةبما هو خير لكم وللجميع، وعمتم بك . 
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2022مقدمة اذاعة مدرسية تبهر المعلمين   

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، والصالة والسالم على النبي العظيم محمد بن عبدهللا صلوات هللا عليه وسالمه، 

نا األحبة، أسعد هللا صباحكم مدير المدرسة المحترم، الزميالت والزمالء المعلمين األعزاء، األبناء والبنات من طالب

باليمن والبركة، يسعدنا اللقاء المتجدد معكم وبشكل يومي في إذاعتنا المدرسية، لنتناول في إذاعتنا المدرسية القضايا 

المتنوعة والتي تهم المعلمين والطالب، بحيث تقدم الفائدة المرجوة أثناء إذاعتها على مسامعكم جميعاً، مع تمنياتنا بأن 

ً  تنال إعجابكم بشكل مستمر، حياكم هللا وأنار دربكم باألمل والتفاؤل وكل ما هو خير، عمتم أوقاتا . 

 مقدمة اذاعة مدرسية للمرحلة االبتدائية

بسم هللا الرحمن الرحيم، أسعد هللا صباحكم أبنائي طالب المرحلة االبتدائية، ومن خالل اإلذاعة المدرسية لهذا اليوم 

السعادة والسرور برؤيتكم وبشكل يومي، فما أجملكم وأنتم تدخلون إلى حرم المدرسة وكلكم أمل  نقول لكم نحن في قمة

وتفاؤل في نهل العلوم المتنوعة من أجل أن تصلوا ألعلى درجات العلم، وبعدها تعملوا على خدمة المجتمع متكئين 

والتوفيق في حياتكم، بارككم هللا وسدّد  على علمكم ومحبتكم للمجتمع الذي عشتم فيه، ونتمنى لكم النجاح والتميز

 .خطاكم إلى الخير والفالح، ودمتم بحفظ هللا ورعايته
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 مقدمة اذاعة دينية جميلة

 :بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبدهللا صلى هللا عليه وسلم وبعد

ين، األبناء الطالب، أسعد هللا صباحكم برضاه ورحمته وحفظه المنيع، السيد المدير المحترم، السادة المعلمين المحترم

يسرنا في إذاعتنا المدرسية بأن نتواصل معكم هذا الصباح، فقد أوحى هللا لنبينا صلى هللا عليه وسلم بالوحي من أجل 

ئة، وأن يسيروا باإليمان و نور الهداية قلوب ونفوس العالمين، لينبذوا الفرقة واألوثان وكل المعتقدات الخاط  أن يعم

يتوجهون بالعبادة هلل وحده ال شريك له، ويصلوا لرضوان هللا بالعبادة والطاعة، فالخير هو من هللا أما الشرور فهي 

من صنع اإلنسان الذي ال يهتدي، وما عليه إال التوبة هلل بشكل حقيقي، ألن هللا سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لمن يتوب، 

التوبة والصالح ومن ثم الفالح والفوز بالجنة واالبتعاد عن نار جهنم وقانا هللا جميعاً منها، ونتمنى لكل ويعينه على 

ضال عن هداية هللا ورسوله بأن يعود إلى رشده، وكلنا أمل بذلك، وفي قلبنا ندعو لكل ضال بأن يلهمه هللا التوبة 

، ونتمنى بأال يُحرم أحد منها، وشكراً لحسن االستماعويساعده عليها، فالجنة تنتظر المؤمنين القادمين إليها . 
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 مقدمة اذاعة مدرسية للصف الخامس االبتدائي

طاب صباحكم بكل خير األعزاء، طالب الصف الخامس االبتدائي، يسرنا اليوم ومن خالل اإلذاعة المدرسية بأن 

نلتقي معكم في هذا الصباح، لنأخذ من رؤية محيّاكم البشوش جرعة إضافية من التفاؤل واألمل بيوم جميل ومفيد 

تم المستقبل للمجتمع فمن خالل علمكم ومتابعتكم نهله و ومريح بإذن هللا، فأنتم أملنا المتجدد بغٍد أجمل وأفضل، فأن

  .نجاحكم وتميزكم ستصنعون المعجزات، دمتم بخير وصحة وعافية

 مقدمة اذاعة مدرسية طويلة وجميلة عن العلم

ى كل السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، تتناول إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم موضوع العلم، فبنور العلم ترقى األمم إل

على العلم وضرورة التعلم،   ما هو خير لها، وقد حثنا هللا "سبحانه وتعالى اسمه" والرسول "صلى هللا عليه وسلم"

فالعلم يمحو الجهل وينير العقل وتبتهج النفس وتكثر االختراعات التي تساعد اإلنسان على بلوغ أعلى الدرجات من 

القوانين وسن التشريعات التي ترسي األمان وتصنع  التحضر والتطور في الطب وهندسة العمران ووضع

الحضارات، أنتم تعلمون بأن العلم يوصل اإلنسان إلى تفّهم كل ما يدور من حوله، ويستطيع بالعلم صنع السدود 

   .وتطوير الزراعة والصناعة والتجارة، ولذلك نقول يحيا العلم ويحيا المتعلمون، ودمتم برعاية هللا
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