
 

 مقدمة اذاعة عن اليوم العالمي للتطوع

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

األحبة، أما بعدالمدرسة المحترم، المعلمين األعزاء، طلبتنا  : 

يسرنا في هذا اليوم بأن نتحدث عبر اإلذاعة المدرسية عن اليوم العالمي للتطوع، فهو يوم تقام فيه الفعاليات 

حول العالم، لتقديم المساعدة بكل مناحي الحياة، ولكل المحتاجين إلى المساعدة،   لخامس من ديسمبرواالحتفاليات في ا

ني بامتياز لنشر ثقافة حب المساعدة واالندفاع لتقديمها، وبكل األشكال من خالل دعم كما أن هذا اليوم هو يوم إنسا

 .الجمهور لهم وشكرهم برعاية المنظمة الدولية للصليب األحمر، وشكراً لكل من يتطوع ويعمل

 مقدمة إذاعة مدرسية عن العمل التطوعي

خصصنا برنامجنا اإلذاعي عن العمل التطوعي، هذا باسمك اللهم نبدأ برنامج اإلذاعة المدرسية لهذا اليوم، حيث 

العمل الذي يتم تقديمه للمساهمة بإنجاز األعمال المتعثرة، أو األعمال التي بحاجة إلى المزيد من العمال المتطوعين 

ع من أجل االنتهاء منها، أو هناك أعمال بحاجة إلى البدء بها لتنطلق، والعمل التطوعي يتم بشكل اختياري واندفا

 .شخصي أو ذاتي لتقديمه بشكل مجاني غير مأجور، مع الشكر للجميع

 مقدمة قصيرة عن التطوع

أسعد هللا صباحكم بكل خير في هذا اليوم المشرق الجميل، أحبتنا يتضمن برنامج إذاعتنا لهذا اليوم الحديث عن 

احها واالنتهاء منها بشكل كامل، التطوع إلنجاز األعمال المتراكمة في في كل المجتمعات، وتمويلها من أجل نج

والهدف من التطوع يكون بتقديم المساعدة للجهات العامة أو الخاصة، مثل تنظيف الحدائق واألنهار والغابات والعناية 

 .بالبيئة، أو جني المحاصيل الزراعية، أو المساهمة في ترميم األبنية، ودمتم بخير

 مقدمة عن العمل التطوعي في المدرسة

 الرحمن الرحيم، وبالصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، نبدأ برنامج إذاعتنا لهذا اليوم بسم هللا

المخصص للحديث عن العمل التطوعي في المدرسة، والتي تعتبر بيتنا أو منزلنا الثاني من حيث األهمية، ولذلك يجب 

ا، من أجل تأهيل القاعات بشكل أفضل وتنظيفها، كما بأن نقدم لها كل الرعاية بتخصيص يوم للعمل التطوعي فيه

يجب أن نقوم بالعناية بتنظيف حديقتها وري أشجارها وتشذيبها، ونقل األغصان اليابسة والمتهالكة إلى حاوية القمامة، 

 .وشكراً لكم

  

 مقدمة إذاعة مدرسية عن التطوع

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

 :بعد

يسعدنا بأن نتكلم في بداية برنامج اإلذاعة المدرسية لهذا اليوم عن التطوع في العمل من أجل المساهمة والمساعدة 

ناء والترميم، ديم الطبابة والتمريض والنظافة والبباألعمال التي تحتاج إلى الدعم واالهتمام بشكل ملّح وخاصة تق

والعناية بذوي االحتياجات الخاصة، حيث إن هذا التطوع هو سلوك وعمل نبيل يتم بشكل غير مأجور، ونتمنى لكل 

 .متطوع التوفيق، ودمتم بكل خير وصحة وسالمة



 

  مقدمة عن العمل التطوعي باإلنجليزي

 In the name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful. Gentlemen in 

the administration, teachers at the school, and beloved students. Greetings to all of 

you. We are talking about volunteer work in the school radio program for this day 

because of its importance and effective role in the strong contribution to 

cooperation between us and a team in volunteer work to accomplish everything 

we need from Maintenance of the seats, doors, windows, and the patio, so let us 

put our hand in hand, and God is the Grantor of success, and thank you. 

رحيم، السادة في اإلدارة والمعلمين في المدرسة والطالب األحبة، لكم التحية بسم هللا الرحمن ال :الترجمة

جميعاً، نتكلم عن العمل التطوعي في برنامج اإلذاعة المدرسية لهذا اليوم لما له من األهمية والدور الفعال 

تاج من صيانة في المساهمة القوية بالتعاون فيما بيننا وبين الفريق في العمل التطوعي إلنجاز كل ما نح

 .المقاعد واألبواب والنوافذ والباحة، فلنضع يدنا بيد بعض، وهللا ولي التوفيق، وشكراً 
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