
 

  مقدمة اذاعة مدرسية عن البيعة

 :بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، أما بعد

السادة الحضور، السيد مدير المدرسة الفاضل، تقدم إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم في برنامجها الصباحي معلومات غنية 

ومتنوعة عن البيعة الثامنة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا الملك العظيم الذي وصل إلى سدة الحكم وهو 

ربية السعودية وازدهارها من خالل المشاريع العمالقة وتوسيع واضعاً نصب عينيه العمل على تطوير المملكة الع

 .الطاقة االستيعابية لليد العاملة السعودية، وتمكينهم من أداء دورهم الريادي في العمل والتحديث

 مقدمة اذاعة مدرسية مميزة ومثيرة جاهزة للطباعة :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة عن البيعة

 :بسم هللا الرحمن الرحيم السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أما بعد

السيد مدير المدرسة المحترم والسادة المعلمين، طالبنا الغوالي، يسر إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم االحتفال بذكرى قدوم 

البيعة الثامنة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اإلنسان الحكيم والواسع الصدر، األب لكل الشعب السعودي، 

لح الوطن وتنميته والتوجيه بأوامره الملكية السامية، ألجل أن تقوم الحكومة والذي ال يدخر من الجهد إال للعمل لصا

بخدمة مصلحة الشعب والوطن، وذلك بتنفيذ البرامج التنموية واالقتصادية والمجتمعية والخدمية، فأطال هللا بعمر 

  .خادم الحرمين الشريفين

 مقدمة اذاعة عن اليوم العالمي للصحة النفسية :شاهد أيًضا

 مقدمة عن البيعة والوالء

 :بسم هللا الرحمن الرحيم، أما وبعد

لسيد مدير المدرسة الفاضل والزمالء المعلمين والمعلمات األفاضل، أبناءنا الطالب العزيزين، تحتفل اإلذاعة في ا

برنامجها الصباحي لهذا اليوم المبارك بتجديد البيعة والوالء للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث سعى ملكنا 

عم القطاعات جميعها بمافيها القطاع المجتمعي، وذلك بإقامة منذ أول وصوله وتسلمه لمقاليد الحكم للبالد من د

التوسعات في الخدمات والسعي لرفاهية الشعب، كما أعطى المرأة جانباً من األهمية بتفعيل دورها االجتماعي، حيث 

عاماً سمح لها بحق إجراء االنتخابات والترشح لها، كما أعطاها الحق في السفر لوحدها في سن الواحد والعشرين  . 

 اجمل مقدمة اذاعة مدرسية قصيرة وسهلة للتحميل :شاهد أيًضا

 مقدمة عن طاعة ولي االمر

تقيم إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم االحتفال بتجدد الطاعة لولي األمر خادم  بسم هللا الرحمن الرحيم، السالم عليكم

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا الملك الهمام والصنديد، رجل المهام الصعبة في األوقات 

ب األيادي البيضاء في العمل اإلنساني والعمل الخيري، حيث يسعدنا بأن نقول له السمع والطاعة العصيبة، صاح

والوالء والوفاء واإلخالص، نعم لمبايعتك الثامنة، فالشعب يحبك ويريدك ألنك األب الحنون والرحوم لخ، حفظك هللا 

 .وسدد خطاك المباركة ودمت بخير

 word pdf مقدمة اذاعة مدرسية عن البرلمان الطالبي :شاهد أيًضا
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 مقدمة عن الوالء واالنتماء للوطن

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، تحتفل إذاعتنا 

زيز آل التاريخية أال وهي مناسبة تجدد البيعة للملك سلمان بن عبدالع المدرسية بالذكرى الغالية على القلوب بالمناسبة

بكل ماهو خير لها، ونقول له   سعود حفظه هللا ورعاه وأطال عمره، ليبقى يرعى شؤون المملكة العربية السعودية،

 .نعم نبايعك أيها األب العطوف فأنت من تقوم برعاية الوطن وحمايته وتطويره، أطال هللا عمرك إلى ما هو الخير لك

 افضل مقدمة اذاعة مدرسية للمرحلة االبتدائية جديدة ومتنوعة :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة عن البيعة مكتوبة

بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبينا العظيم محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، السيد مدير مدرستنا 

قدم إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم الفاضل، والسادة أعضاء الهيئة التعليمية الكرام، واألبناء الطلبة أسعد هللا صباحكم، ت

المعلومات الوافية عن البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا وهو 

الملك الذي قام بالعمل على تطوير البالد ورفع قدرها لتعلو فوق األمم من خالل سياسته الرشيدة والحكيمة، نعم لتجدد 

على الوالء والوفاء باقون معكمبايعتك و . 
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