
 طويلة  ومثيرة مميزة مدرسية اذاعة مقدمة

 

  أسمى من نُخبة إليكم اليوم نُقدم الّرائع، تعليمنا كادر األفاضل  ُمعلّمينا األعّزاء زمالئنا وبركاته، هللا ورحمة عليكم  السالم

  كما ،"ــــــــ" وهو إعجابكم ليستحق وأهدافنا اجتهاداتنا تُناسب التي المواضيع وأشيق فقرة أروع لكم ليُقّدمون الطاُّلب

  الطاُّلب هؤالء يسودها وما والُمشّرفة الُمشرقة لوجوهكم الخالصة بالتحيّة العاّمة المدرسة أسرة باسم اليوم هذا في ونتقّدم

  -وجل عزّ - هللا من راجين هادفة، ومواضيع قيّمة معلومات  بعرض لنا يُتاح لكي وذلك وشموعها، المدرسة أنوار الُمبهجين

  ،"ــــــــــــ" الطالب  مسامعكم على يتلوها والتي الكريم، القرآن آليات نستمع الجميلة فقراتنا بأولى فلنبدأ إعجابكم، ينال أن

 . هللا بركة على فليتفضل

 

 2023 مدرسية إذاعة مقدمة  أجمل

 

  ُمحمد سيّدنا المرسلين، وأطيب الخلق أشرف على  والسالم والصالة العالمين،  ربّ  هلل والحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم

  ،"ــــــــــ" بعنوان لليوم المدرسيّة إذاعتنا بتقديم نسعى أن   العظيمة المدرسة  كطاُّلب يُسعدنا: بعد أّما  األمين، الوعد صادق

  الطاُّلب من نُخبة فيها يُشارك الرفيع، والقدر بالتميّز شأنها  وعلوّ  المدرسة لرفعة والِعبَر القيم من الكثير محتواها في والتي

 كثير تشغل أمور حول  للحديث دوًما وتسعى الفكر تُفَتّح شيّقة ومواضيع نيّرة بإطالالت الدراسة أيّام إفتتاح على الحريصين

  ”ـــــــــــــ“ الطالب المميّزة فقراتنا أولى في علينا ليطرحه نقاش محلّ  جعلناه   أن   وما المدرسّي، المجتمع في األشخاص من

 . مشكوًرا فليتفضل

 

 2023 قصيرة مدرسية إذاعة مقدمة

 

  العرفان  وكمال والمنّة الفضل من  لها كان التي المدرسة هذه في عزيز لكُلّ  كلماتنا به نبدأ ما خير وبعد، ُمباركة طيّبة تحيّة

 على ينطبق ما وهذا باألفضل، لنسمو لنفسي به أحتذي  نموذًجا منّي وجعلت  العلم قبل األخالق طيب علّمتني أن   واالمتنان

  الال عالقاتنا وتقوية شخصيّاتنا وتحسين لبنائنا األول  المجتمع العظيمة، النموذجيّة المدرسة هذه في يترعرع طالب كُلّ 

  ويتلوها الحكيم الذكر آيات بتالوة لنبدأ  ولكن ُمميّزة فقرات خالل  نُقّدمه ومهم شيّق بموضوع اإلذاعة نقتحم لذلك محدودة،

 ". ــــــــــــــــــ" الطالب مسامعكم على

 

 االبتدائية  للمرحلة مدرسية إذاعة مقدمة

 

  الذين ُمعلّمينا البهيّة، الُمشرقة المدرسة هذه ونور الدروب زهرات األعزاء زمالئي وعافية، خير  بكُلّ  صباحكم هللا أسعد

 ما اإلذاعة هذه في لكم نقّدم الكريم، رسوله على  والسالم والصالة هللا بسم كالمنا نبدأ الروحيّين، واألم األب بمقام لنا كانوا

  لكم  ختاًما الدائم، النشاط ومواصلة واالجتهاد بالُمثابرة  وندعوكم الحكيم، المتطّور الُمستقبل جيل يا لكم بالنسبة عظيًما هو

 .والتقدير الُحبّ  خالص واستماعكم، حضوركم على الشكر


