
 ه عن يوم المعلم لإلذاعة تبهر المعلمينمقدم

السيد مدير المدرسة المحترم، الزميالت والزمالء المعلمين، أحبتي الطلبة، بعد السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، 

احب والصالة والسالم على نبينا محمد، تحتفل إذاعتنا المدرسية في هذا اليوم العظيم بيوم أشرف الخلق وهو المعلم، ص

ا له، ليس في هذا اليوم فقط، بل في جميع  الفضل الالمتناهي، القدوة الحسنة التي ال يسعنا سوى الوقوف اجالالا واحتراما

 أيام السنة.

 مقدمة إذاعة مدرسية عن المعلم قصيرة جدا

طلبة، تحتفل اليوم مدرستنا السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، السيد مدير المدرسة المحترم، الزمالء المعلمين، أحبتي ال

ومن خالل اإلذاعة المدرسية بيوم المعلم، الذي لطالما انتظرناه لنعبر من خالله عن حبنا وامتناننا ألفضل الخلق، وكي 

نرفع فيه أسمى عبارات الشكر واالمتنان على العطاء الالمتناهي له، وأن نقول له بوركت جهودك ورعاك هللا، ولك منا 

ر على ما تقومون به من تعليم أبناءنا مبادئ الحياة قبل تعليمهم القراءة والكتابة، ليصبحوا نافعين في كل الحب والشك

 المستقبل في المجتمع ويعملوا على تقدمه، فكل عام وأنتم بخير معلمينا وبناة األجيال.

 علممقدمة اذاعة مدرسية عن يوم الم

 أسعد هللا صباح جميع الحاضرين:

السيد مدير المدرسة والسادة المعلمون والمعلمات، وحضرات األبناء الطلبة، نجتمع اليوم لنحتفل بمناسبة عزيزة على 

قلوبنا جميعاا، وهي عيد المعلم العربي، الذي ال يسعنا إالا أن نخصاص يوم لالحتفاء به، والتوجه لكل المعلمين في كل 

ة من العالم بالتحية واالحترام وتقدير الدور الكبير الذي يلعبونه في تربية أبناءنا، فهم يصنعون من أطفال رجاالا بقع

أصحاب قضية، ويسيرون بالمجتمعات إلى االزدهار البشري وبكل المجاالت، فكل الحب للمعلمين، وكل عام وهم بألف 

 خير.

 مقدمة اذاعة عن المعلم للمرحلة االبتدائية

أسعد هللا صباحكم بالخير، وأضاء هللا تعالى قلوبكم بالنور وأعطاكم السعادة والصحة والعافية، أما بعد، نجتمع في هذا 

اليوم العظيم للحديث عن أحد أهم أركان العملية التعليمية وهو الُمعلم، والتي تعتبر منقوصة األركان دونه، وال يسعنا 

التي لها دور عظيم في بناء األمم وبناء مستقبل البالد والمجتمعات، فهو الذي يفني سوى اإلشادة بتلك المهنة المقدسة 

حياته بين المحابر والمنابر ليل نهار، ليؤدي رسالته النبيلة في خدمة العلم والمتعلمين، لذلك ومن هذا المنبر نقول للمعلم 

ا في كل ما تقدامه للبشري  ة جمعاء.كل عام وأنت بخير، حفظك هللا وجزاك خيرا

 مقدمة إذاعة مدرسية عن المعلم للمرحلة اإلعدادية

 بعد السالم عليكم ورحمة من هللا وبركاته، والصالة والسالم على أفضل خلق هللا النبي المصطفى، أما بعد:

حضرة المدير، حضرات المعلمين والمعلمات، األبناء الطالب، يسعدني أن نجتمع اليوم ونخصص نشاط إذاعتنا 

المدرسية للحديث عن أحد أهم عناصر العملية التعليمية وهو المعلم، فهو اإلنسان المربي قبل أن يكون مدرس، فهو يعلم 

واب، وال يدخر أي مجهود في عمله، وال يبخل بأي معلومة ويربي ويتابع أمور الطلبة، ويوجه الطالب إلى طريق الص

 عن تالميذه، وكل عام والمعلمين بخير وصحة وعافية وتوفيق.

 مقدمة إذاعة مدرسية عن المعلم للمرحلة الثانوية

ا أيها بسم هللا نبتدئ والصالة والسالم على نبينا محمد العدنان المصطفى، نبدأ افتتاح اإلذاعة المدرسية، عمتم صبا حا

 السادة الحضور:

تحتفل مدرستنا اليوم من خالل إذاعتنا بيوم المعلم، وال يسعنا سوى تقديم كامل كلمات الشكر واالمتنان إلى معلمينا 

ا في معلومة، فالمعلمون هم بناة األجيال، والشمعة التي تنير دروب الطالب، وهو النبع  األفاضل، الذين لم يبخلوا يوما

الطالب، ومهما بحثنا عن كلمات للتعبير عن مدى فضلهم وأهميتهم، ال يمكننا أن نوفيهم حقهم، في يومكم  الذي ينهل منه



العظيم هذا، لكم منا جزيل الشكر وخالص الحب والتقدير على كل ما تقدمونه لنا، أعاد هللا هذه المناسبة عليكم بالصحة 

 والعافية، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


