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تسى هللا انشحًٍ انشحٍى، ٔأفضم انصالج ٔأذى انرسهٍى عهى سٍّذَا يحًذ ٔعهى آنّ ٔصحثّ ٔيٍ 

ذثعٓى تإحساٌ إنى ٌٕو انذٌٍ، أيا تعذ: سٍادج يذٌش يذسسرُا انًٕلش، انًعهًٌّٕ األفاضم، انطالب 

اعرُا األعضاء، ٌسعذًَ فً ْزا انٍٕو انجًٍم ٔاإلششالح انصثاحٍح انعهٍهح أٌ أفررح تشَايج إر

ْـ، فً انحذٌث عٍ انٍٕو انٕطًُ انسعٕدي،  411انًذسسٍح نٓزا انٍٕو "___" تراسٌخ __/ __/ _

حٍُث أعّذ نُا انثشَايج َخثح يرًٍضج يٍ طالب انصف "____" شاكشٌٍ نٓى ْزِ انًشاسكح 

 .انجًٍهح، ٔآيهٍٍ أٌ ذكٌٕ عُذ حسٍ ظُكى
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ى هللا َثذأ، ٔتانصالج عهى سسٕل هللا انحثٍة انًصطفى َسرّٓم ْزِ انًمّذيح، أّيا تعذ: سٍادج تس

انًذٌش انًحرشو، انًعهًٌّٕ األفاضم، انطالب األعضاء، أسعذ هللا صثاحكى تكّم خٍش، َحًذ هللا 

نحثٍة َٔشكشِ أٌ أكشيُا تانعذٌذ يٍ انًُاسثاخ انٕطٍُح انسعٍذج ٔانرً َحرفم تٓا فً تهذَا ا

انسعٕدٌح، ٔذعثًٍشا عٍ فخشَا ٔاعرضاصَا تأيجاد األجذاد، لًُا تأعذاد إراعح يذسسٍح عٍ انٍٕو 

، نُرشاسن يعكى فشحرُا ٔسشٔسَا فً ْزِ انًُاسثح انعظًٍح، ٔانرً أعّذْا 29انٕطًُ انسعٕدي 

 .نُا َخثح يٍ طالب انصف "____" ٔكم عاو ٔأَرى تأنف خٍش
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انسالو عهٍكى ٔسحًح هللا ٔتشكاذّ، تسى هللا َثذأ، ٔتانصالج عهى سسٕل هللا َفررح إراعرُا انًذسسٍح 

ْـ، أيا تعذ: أسعذ هللا أٔلاذكى حضشج انًذٌشج 411نٓزا انٍٕو ____ يٍ ذاسٌخ __/ __/ _

أٌ ألذو نكى إراعرُا انًذسسٍح تعُٕاٌ انًٕلّشج، انًعهًّاخ انفاضالخ، انطانثاخ انعضٌضاخ، ٌسعذًَ 

"انٍٕو انٕطًُ انسعٕدي" ْزِ انًُاسثح انعظًٍح انرً أّسخٓا نُا األجذاد نُكٌٕ ًٌذا ٔاحذج ٔذحد 

ساٌح ٔاحذج، َسعى جًٍعُا نرحمٍك انرمذو ٔاالصدْاس نًًهكرُا، ٔذمذًٌشا يُّا نجٕٓد األجذاد ٔفخًشا 

نًذسسٍح آيهٍٍ أٌ ذُال إعجاتكىتإَجاصاذٓى، لًُا تإعذاد ْزِ اإلراعح ا . 
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In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful, may God 

bless you with all the best, honorable attendees, my honorable directors, 

distinguished professors, dear students, I am pleased to present to our 

school radio a reason for this day in talking about the Saudi National Day, 

and on this occasion I would like to congratulate the Kingdom of Saudi 

Arabia’s leadership, army and people on this The great achievement that 

brought us glory, honor and pride over the past years, and which we had 

to share with you our joy in preparing this special radio. 
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انكشٌى، يذٌشي انفاضم، تسى هللا انشحًٍ انشحٍى، أسعذ هللا صثاحكى تكم خٍش أٌٓا انحضٕس 

األساذزج انكشاو، انطالب األعضاء، ٌسّشًَ أٌ ألذو نى فً ْزا انٍٕو إراعرُا انًذسسٍح فً انحذٌث 

عٍ انٍٕو انٕطًُ انسعٕدي، ٔتٓزِ انًُاسثح أّٔد أٌ أُّْئ انًًهكح انسعٕدٌح لٍادج ٔجًٍشا ٔشعثًا 



ء عهى يّش انسُٕاخ انًاضٍح، ٔانرً كاٌ ال تٓزا اإلَجاص انعظٍى انزي سطّش نُا انًجذ ٔانعض ٔاإلتا

ًًٍضجشحرُا تٓا تإعذاد ْزِ اإلراعح انتّذ نُا يٍ يشاسكركى ف . 
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تسى هللا انّشحًٍ انشحٍى، ٔأفضم انصالج ٔأذى انرسهٍى عهى أششف انخهك ٔانًشسهٍٍ يحًذ تٍ عثذ 

تأنف خٍش سٍادج يذٌش انًذسسح انًٕلّش،   ٍٍ، أيا تعذ: كم عاو ٔأَرىهللا صادق انٕعذ األي

انًعهًٌّٕ األفاضم، صيالئً انطالب انكشاو، تًُاسثح انٍٕو انٕطًُ انسعٕدي، ْزِ انًُاسثح 

انعظًٍح انرً َرثاْى َٔرفاخش تٓا عهى يّش األصياٌ ٔانعصٕس، فمذ كاَد َمطح انرحٕل فً ذاسٌخ 

، ٔكاٌ يٍ -سحًّ هللا ذعانى-سطّشْا نُا لائذَا انشاحم عثذ انعضٌض آل سعٕد يًهكرُا انعظٍى ٔانرً 

انٕاجة عهٍُا أٌ َمّذو نكى تشَايج إراعرُا انًذسسٍح نٓزا انٍٕو حٕل ْزِ انًُاسثح انجهم، ديرى ٔداو 

 .انٕطٍ تأنف خٍش


