
 مقدمة اذاعة مدرسية قصيرة وسهلة

السالم على األحبة ممن يحلو بوجودهم اللقاء، أحيي جميع الحضور من معلمين وإداريين وطالب بتحية اإلسالم، 

وأتوجه بالشكر وأسمى آيات االمتنان للسيد المدير على رعايته هذا النشاط اليومي الذي نلتقي عبره مع كل إشراقة 

عجالٍة من أمري أستهل مباشرةً فقرات إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، بفقرات الذكر من القرآن لشمس يوم جديد، وفي 

الكريم واألحاديث النبوية الشريفة، التي يساهم بها طالبنا األعزاء ) ...... و ...... (، فلتفضلوا مشكورين على 

 .مساهمتهم

 مقدمة اذاعة مدرسية عن الصحة :شاهد أيًضا

 مقدمة إذاعة مدرسية تبهر المعلمين

بسم هللا رب العرش العرش العظيم، أحمد هللا وأشكره أني ألقاكم كما في كل يوم وأنتم بخير حال، أبنائي الطلبة باسمي 

رات الصباح المعطرة بأنوار نور اهدى سيد الخلق محمد _ واسم الكادر التدريسي لمدرستنا الموقرة، أوجه لكم عبا

، أما بعد-عليه الصالة والسالم  : 

مجرد مؤسسة تزورونها بموقف المتلق للعلم، فتطلعات وزارة التربية ترقى بالمؤسسات التعليمية   إن المدرسة ليست

لفت انتباهكم وعنايتكم ويدخل ضمن قائمة لتخرج من أجواء الروتين القاتل بالنسبة لطالب العلم، ودوماً نبحث عما ي

اهتماماتكم، نعمل جاهدين بحثاً عن السبل التي تحافظ على أسس التعليم وتنمي العالقة بين الطالب ومعلمه لتخرج من 

قالبها الروتيني، مما يجعل األسلوب التربوي مشوقاً وأكثر فاعلية وإيجابية، عبر استثمار مواهب وطاقات الشباب 

ا في النشاطات المدرسية التي ال تنضب، أترك المنصة اآلن لمنظم إذاعتنا المدرسية، مع تمنياتي الحارة وتجييشه

 .بدوام التوفيق واستمرار النجاح

 مقدمة اذاعة مدرسية عن كبار السن جاهزة للطباعة :شاهد أيًضا

2022مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة   

الحمد هلل ثم الحمد هلل الذي يجلب النعم واألجر، نتحدث اليوم عن تضحيات الشرفاء والمخلصين للوطن وأسياد الوطن، 

أيام تفصلنا عن اليوم الوطني السعودي ذلك الكرنفال االحتفالي، الذي تختلط فيه مشاعر االنتماء للوطن بضرورة 

ها من خالل المشاركة الفعالة واإليجابية في تلك األنشطة واالحتفاالت، التي ستعم البالد ان شاء هللا. التعبير عن

 :وتضحيات الشرفاء الذين سالت دمائهم الطاهرة في سبيل الوجود والعيش الكريم

وت األستاذ )..... ( فليتفضل اآلن نسـتكمل برفقتكم فقرات إذاعـتنا المدرسـيّة، التي نستهلها كعادتنا بتـالوةٍ َعـطرة بص

 .وله من كل الشكر

 مقدمة اذاعة مدرسية عن االم المثالية :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة مدرسية قصيرة باالنجليزي

مقدمات جاهزة باللغة اإلنجليزية لإلذاعة المدرسية، عن موضوع حب من الممكن أن يحصل المهتمين والباحثين عن 

 :الوطن واليوم الوطني السعودي، علىهذه المقدمة المختارة والمميزة

Praise be to God, praise be to God, who brings blessings and rewards more. The 

honorable and loyal to the homeland and the masters of the homeland, are days that 
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separate us from that carnival, in which the feelings of belonging to the homeland are 

mixed with the need to express them through active and positive participation in those 

activities and celebrations that will pervade the country, God willing. And the sacrifices 

of the honorable who shed their pure blood for the sake of existence and living an 

honorable life. 

Now, we will continue with you the paragraphs of our school radio, which we begin, as 

usual, with a fragrant recitation in the voice of the professor (.....) so please be kind to 

him and thank him. 

 مقدمة اذاعة مدرسية مميزة لجميع المراحل:شاهد أيًضا

مدرسية قصيرة جدا وجميلة للبنات مقدمة اذاعة  

بعـد بسـِم الـله الّرحـمـن الّرحـيـم، والحمد والثناء والشكر هلل رب العالميـن، أحييكن عزيزاتي الطالبات بتحيّـة 

 :اإلسالم، وبعد

كان لزاماً على مدرستنا لفت عنايتكن الخاصة بدوركن في المجتمع، يوما ما ستصبحن نصف المجتمع تتقاسمون 

جباته جنباً إلى جنب مع الرجل، لم تعد المرأة مجرد شيء أو اسم عابر في الوجود بل باتت رمزاً للبقاء، فسنرى وا

منكن في الغد القريب الطبيبة والمهندسة، كما سنرى رائدة الفضاء والقاضية، كثير منكن سيبدعن في كل مجاالت 

ات هو مفتاحاً لهذا المستقبل المشرق، أتمنى لكن التوفيق وأرجو من الحياة، لذا عليكن التسلح بالعلم، فالعلم أيتها الطالب

هللا استمرار التقدم العطاء، بإمكانكن اآلن متابعة برنامج اإلذاعة المدرسـيّة الذي ترك فيه المجال اليوم فقط 

 .لمشاركاتكن الميمونة والسالم عليكم ورحمة هللا

 مقدمة اذاعة مدرسية للمرحلة االبتدائية وورد :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة مدرسية قصيرة لالبتدائي

كم تحيّة الصباح في هذا اليوم المشرق الحـمد هلل ثم الحـمد هلل، أبنائي الطلبة في مدرسة ....... االبتدائية ألقي علي

بوجودكم ووجوهكم النيّرة، أنتم براعم المستقبل نحافظ عليكم ونرعاكم كما نرعى الشجرة في أرض الوطن، فالشجرة 

يجب أن تروى بشكل جيد كي تصبح ذات يوم باصقةً في االرتفاع، وابد من غرسها بالشكل الصحيح كي ال يكون 

براعم المستقبل نسعى لتسليحكم بالعلم، وننظر إليكم على أنكم اللبنات التي سوف تؤسس بنيان مآلها السقوط، أحبائي 

 .الدولة في القريب العاجل، تتمنى لكم إدارة مدرستكم بكادرها من إدارة ومدرسين دوام التقدم إن شاء هللا

(، أتمنى لكم االستمتاع بها واستمرار التقدم حالياً نتيح لكم المجال لمتابعة فقرات اإلذاعة المدرسية وهي بعنوان ) ....

   .والنجاح بمشيئة هللا، نبدأ فقرات هذه اإلذاعة بكالم هللا وفق ما تم االعتياد عليه بصوت زمالؤكم، واالم قبل الختام
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