
كاملت الفقراث 0202اذاعت عه اهداف رؤيت   

نًذسسٍح أحذ أْى انٕسائم انرً ذؼرًذ ػهٍٓا انًذسسح الطالع انطانة ػهى ٌُؼرثش تشَايط اإلراػح ا

أْى األحذاز ٔانرطٕساخ انرً ذحذز ضًٍ انًًهكح انؼشتٍح انسؼٕدٌح، نٍكٌٕ انطانة ػهى دساٌح 

كافٍح تًا ذسؼى إنٍّ انًًهكح يٍ أظم يسرمثم يششق ٔيضدْش نهثالد، يًا ٌشعغ انطانة ػهى 

ػُصًشا فؼااًل فً تُاء ٔذطٕس انٕطٍ، ٔال تّذ نًٍ ٌشغة تإػذاد إراػح  االْرًاو تذساسرّ ٌٔكٌٕ

يذسسٍح اَرماء انًؼهٕياخ انذلٍمح ٔانًٕشٕلح انرً ذُاسة انطالب ٔذرضايٍ يغ األحذاز انرً ًٌش 

 .تٓا انٕطٍ يٍ إَعاصاخ يًٍضج ٌرى اإلشادج تٓا ٔتس سغ انفخش ٔاالػرضاص تانٕطٍ

0202مقدمت اذاعت عه اهداف رؤيت   

تسى هللا انشحًٍ انشحٍى، ٔأفضم انصالج ٔأذى انرسهٍى ػهى سٍذ انخهك ٔانًشسهٍٍ يحًذ تٍ ػثذ 

هللا ٔػهى آنّ ٔصحثّ ٔسهى أظًؼٍٍ، أيا تؼذ: سٍادج يذٌش يذسسرُا انًٕلش، أساذزذً األفاضم، 

ش انطالب األػضاء، ذؼٍش انًًهكح انؼشتٍح انسؼٕدٌح فً ْزِ األٌاو يشحهح يًٍضج يٍ انرطٌٕ

ٔاالصدْاس، ٔانرً ٌعة أٌ َكٌٕ فخٕسٌٍ تٓا ٔتاإلَعاصاخ انؼظًٍح انرً ذًُحٓا ذهك انخطظ 

نهٕطٍ انغانً، ٔيٍ خالل إراػرُا انًذسسٍح سُطشغ نكى  0202ٔانًشاسٌغ ضًٍ سؤٌح انًًهكح 

ٔأْذافٓا 0202فمشاخ يركايهح ػٍ سؤٌح  . 

 فقرة قرآن كريم لالذاعت المدرسيت

ا انًذسسٍح تاالسرًاع إنى ذالٔاخ ػطشج يٍ انمشآٌ انكشٌى ٔانرً ٌرهْٕا ػهى خٍش يا َثذأ تّ إراػرُ

 :يسايؼُا انطانة "االسى" فهٍرفضم يشكًٕسا

  بسم هللا الرحمن الرحٌم }وإذ جعلنا البٌت مثابة للناس وأمًنا واتخذوا من مقام إبراهٌم
سماعٌل أن طهرا بٌتً للطائفٌن والعاكفٌن والركع السجود مصلى وعهدنا إلى إبراهٌم وإ

* وإذ قال إبراهٌم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهلل 
{ضطره إلى عذاب النار وبئس المصٌروالٌوم اآلخر، قال ومن كفر فأمتعه قلًًٌل ثم أ  

 فقرة حديث شريف لالذاعت المدرسيت

نؼظٍى، أيا اٌَ َُرمم يؼكى إنى فمشج حذٌس ششٌف نإلراػح انًذسسٍح ػٍ حة انٕطٍ، صذق هللا ا

ٔلذ كاٌ انُثً انكشٌى يحثًا نٕطُّ يكح ٔانًذٌُح، ٔكاٌ داػًٍا نًٓا تانحفظ ٔانثشكح، ٔانرً سٍمذيٓا 

 :نُا انطانة "االسى" فهٍرفضم

 نا وبارك لنا فً مدٌنتنا قال رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم: "اللهم بارك لنا فً ثمر
وبارك لنا فً صاعنا ومدنا اللهم إن إبراهٌم عبدك وخلٌلك ونبٌك وإنً عبدك ونبٌك 

.بمثل ما دعا به لمكه ومثله معه"وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدٌنة   

0202كلمت الصباح لالذاعت عه اهداف رؤيت   

ٌّ انًًهكح انؼشتٍح انسؼٕدٌح  أسؼذ هللا أٔلاذكى أػضاءي انحضٕس، أذًُى أٌ ذكَٕٕا تخٍش ظًًٍؼا، إ

ٔذمذٌى ًَٕرض نهؼانى تأَّٓا لادسج ػهى  0202تكافح أظٓضذٓا ذؼًم تكم ظٓذ َٔشاط إلَعاغ سؤٌح 

يُافسح انذٔل انًرمذيح ٔتأَّٓا ذسرطٍغ انٕصٕل إنى أسًى يشاذة انرطٕس ٔاالصدْاس، ٔرنك يٍ 



انًشاسٌغ فً يخرهف انًعاالخ، حٍُس ٌرى رنك ذحد خالل انؼًم انذؤٔب ػهى انكصٍش يٍ األفكاس ٔ

إششاف َخثح يٍ انًششفٍٍ انسؼٕدٌٍٍ انًخرصٍٍ، كًا ذى االسرؼاَح تثؼض انًسرشاسٌٍ األظاَة 

 .نالسرفادج يٍ خثشاذٓى فً ػًهٍاخ انرطٌٕش ٔانرحذٌس ػهى كافح األصؼذج

لالذاعت المدرسيت 0202هل تعلم عه اهداف رؤيت   

، ٔانرً سٍمذيٓا نُا انضيٍم انطانة 0202فمشج ْم ذؼهى ػٍ أْذاف سؤٌح  ٔاٌَ َصم تكى إنى

 :"_____" فهٍرفضم يشكًٕسا

  مًٌلدي 0202بدأ التخطٌط لها منذ عام  0202هل تعلم أن رؤٌة المملكة . 
  خلق اقتصاد أكثر تنوًعا واستدامة 0202هل تعلم أّن من أهداف رؤٌة . 

 حققت المملكة أحد  0202ى من رؤٌة هل تعلم أن خًلل السنوات الخمس األول
0202مستهدفاتها فً مشاركة المرأة فً القوى العاملة عام  . 

  هل تعلم أن برامج تحقٌق الرؤٌة حققت نتائج ملحوظة على صعٌد محاور الرؤٌة الثًلثة
 .()مجتمع حٌوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح

لالذاعت المدرسيت 0202فقرة اهداف رؤيت المملكت   

الطالع انطالب ػهى يا ذسؼى إنٍّ انًًهكح يُز حٕانً سد  0202ػذاد فمشج أْذاف سؤٌح لًُا تإ

 :سُٕاخ ٔيا صاند فً اسرًشاس، ٔانرً سٍمذيٓا نُا انطانة "_____" فهٍرفصم

  تعمل المملكة العربة السعودٌة على إعداد بٌئة مناسبة لكافة الجنسٌات العربٌة والغربٌة
المملكة فً تقدٌم الخدمات الممٌزة للزائر والسائح  لٌنقلوا صورة ممٌزة عن جهود

 .للبًلد
  تحوٌل عدد ال بأس به من القطاعات إلى أعمال إلكترونٌة  0202من أحد أهداف رؤٌة

 .تخفًٌفا من ضغط العمل واالزدحام المروري
  على تحسٌن أداء معظم القطاعات الحكومٌة وإجراء  0202تعمل رؤٌة المملكة

التعدًٌلت الًلزمة على طرٌقة عملها لتتناسب مع التطور الجدٌد التً وصلت إلٌه 

 .المملكة السعودٌة

 فقرة دعاء لالذاعت المدرسيت

نرً لاو تإػذادْا انضيٍم لثم أٌ َخررى إراػرُا انًذسسٍح ال تذ نُا يٍ أٌ َمذو نكى فمشج انذػاء ٔا

 :انطانة "____" فهٍرفضم يشكًٕسا

  نسألك اللهم فً صبٌحة هذ الٌوم أن تجعل المملكة العربٌة السعودٌة آمنة مطمئنة وسائر

 .بًلد المسلمٌن
 اللهم بارك لنا فً وطننا السعودٌة واجعله لنا دار أمن وأمان، ودار حفظ وسًلم. 

 دم الحرمٌن لشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز، وولً اللهم نسألك أن تحفظ قائدنا وخا
 .عهده األمٌر محمد بن سلمان، ووفقهم إلى كل ما تحب وترضى ٌا رب العالمٌن

  اللهم من أراد بالمملكة العربٌة السعودٌة خًٌرا فوفقه إلى كل خٌر، ومن أراد بالمملكة

لراحمٌنالسعودٌة شًرا فاصرفه عنا واجعل كٌده فً نحره ٌا أرحم ا . 



0202خاتمت اذاعت عه اهداف رؤيت   

ٔانًساػً انرً ذشغة  0202ٔفً خراو فمشاخ إراػرُا انًذسسٍح فً انحذٌس ػٍ أْذاف سؤٌح 

فً ذحمٍمٓا انًًهكح يٍ إَعاصاخ ٔذطٕساخ، أٔد أٌ أشكش انعًٍغ ػهى حسٍ االسرًاع ٔانًراتؼح، 

ا تإػذاد ْزِ انفمشاخ انًًٍضج، ٔانرً كًا أذٕظّ تانشكش انخاص نهطالب انًرًٍضٌٍ انزٌٍ لايٕ

ا إنى ذحمٍك األفضم نثالدِ ٔنخذيح  ًً ذعؼهُا َضداد فخًشا تاَرًائُا إنى ْزا انٕطٍ انساػً دائ

يٕاطٍُّ، أسأل هللا انؼظٍى أٌ ٌحفظ انًًهكح انسؼذٌح ٔأٌ ٌعؼهٓا فً طهٍؼح انذٔل انًرمذيح، 

 .ٔانسالو ػهٍكى ٔسحًح هللا ٔتشكاذّ


