
 مقدمة اذاعة مدرسية للمرحلة االبتدائية

نحمد هللا ونشكره على نعمه الوفيرة، أعزاءي الطالب والطالبات نلفت عنايتكم أن موضوع إذاعتنا المدرسية لليوم هو 

تذكير بها باستمرار في المؤسسات التعليمية كافة، أال وهو موضوع من المسائل الهامة والتي يجب أن يتم طرحها وال

).......(، فالقائمين على العمل في هذه المؤسسات لديهم يقين تام بأنكم مشاعل العلم وبناة المستقبل، وأنتم الثرة الـي ال 

بد من الحفاظ عليها والعمل على استمرارية بناء جيل حضاري يتحلى بالعلم، على اعتبار أن العلم مفتاح الحضارات 

تعاليم ديننا الحنيفلكن بما يتوافق مع األخالق وينسجم مع  . 

 مقدمة اذاعة مدرسية مميزة لجميع المراحل الدراسية:شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة قصيرة

نبياء والصالحين، أّما بعد بسـم هللا الّرحـمن الّرحيم، وأفضل الّصالة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد وعلى األ

نرحب بكم أعزاءي الطلبة في صباح يوم جديد عبر منصة إذاعتنا المدرسية بمدرستكم ).......(، التي سنتحدث فيها 

اليوم عن موضوع )........(، كما سنتيح لكم فرصة المشاركة بفقرة المقترحات، لالستفادة مما جول في مخيالتكم من 

ها على الحو الذي تعم فيه الفائدة عليكم جميعا  مواضيع مفيدة، الستثمار . 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن االم المثالية :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة مدرسية طويلة وجميلة

هدانا إليه، أبنائي الطلبة نبدأ اليوم مواضيع إذاعتنا المدرسية بعد الصالة  باسم هللا الذي تبارك ُعاله والحمد هلل على ما

، وخير ما يمكن أن نستهل به يومنا مع هذه اإلشراقة ليوم -صلّى هللا عليه وسلّم –و السالم على سيد الخلق نبينا محمد 

ضل مشكورا  لمنصة اإلذاعةجديد هو كالم هللا تعالى بتالوةٍ عطرة بتجويد زميلكم الطالب : ...... فليتف . 

 ِ يَن ِعندَ َّللاَّ السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، بعد بسم هللا الرحمن الرحيم يقول هللا تعلى بكتابه العزيز: }إِنَّ الدِّ

تَلََف الَِّذيَن أُوتُوا الإِكتَاَب إاِلَّ ِمن بَعإِد َما َجاَءُهُم الإِعلإُم َبغإي ا  اَلُم ۗ َوَما اخإ سإ ِ َ َسِريُع اإلإ ِ فَإِنَّ َّللاَّ فُرإ بِآيَاِت َّللاَّ َبيإنَُهمإ ۗ َوَمن يَكإ

 [1]الإِحَساِب{

واآلن نتلو على مسامعكم فقرات إذاعتنا المدرسية لهذا الصباح وهي بعنوان ).........(، فصباحنا يتجدد بكم يوميا  مع 

المستقبل المشرق، اإلدارة تتمنى لكم االستمتاع بفقرات هذه الفعالية بمشاركات يوم عمل جديد بصحبتكم، فأنتم قناديل 

 .مميزة منكم يا بناة المستقبل

 مقدمة اذاعة مدرسية عن كبار السن جاهزة للطباعة :شاهد أيًضا

للمرحلة اإلعداديةمقدمة اذاعة مدرسية   

بـسم هللا ربُّ العَرش العـظيم؛ أرحب بكم أحبائي وطالبي النجباء في مدرستكم مدرسة الـ ,,,,,,, اإلعدادية، إنّي أرى 

بكم جيل المستقبل الواعد والذي يجب أن يتخذ العلم سبيال  في الوصول لعلو الشأن، فالعلم تعلو به األمم وتعلو بصحبته 

األخالق، ألن العلم ال يمكن له أن يتنافى مع أسس األدب ومبادئ ديننا الحنيف، واآلن أعزاءي  الهمم وكذلك تسود

الطلبة أفسح لكم المجال لمتابعة فقرات إذاعتنا المدرسية لليوم، والتي سنناقش خاللها )موضوع اإلذاعة الرئيسي(، 

ممتمنيا  لكم إمضاء أوقات سعيدة واالستفادة القصوى من موضعها الها . 

 مقدمة اذاعة مدرسية عن بر الوالدين جاهزة للطباعة :شاهد أيًضا
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 مقدمة اذاعة مدرسية للبنات

اع اآليات العطرة من القرآن الكريم، بصوت زميلتكن ).......(، نبدأ برنامج إذاعتنا المدرسية بعد البسملة والحمد وسم

لليوم، والذي سوف تذيع فقراته زميلتكن ).......(، وفق ما وقع عليه اختياري بصفتي المشرف العام لقسم األنشطة 

رج ضمن اهتماماتكن، فاقترحت لكن طرح مواد االجتماعي في مدرسة الـ ..... للبنات، هذا الموضوع الهام والذي يند

جديدة تتفق مع طريقة تفكيركن بالمستقبل ضمن برنامج إذاعتنا المدرسية، كي تعم الفائدة عليكن جميعا  أسأل هللا 

 .التوفيق لكن في دراستكن وتطلعاتكن للمستقبل الزاهر

 مقدمة اذاعة مدرسية عن الصحة :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة مدرسية مميزة ومثيرة

بسـم هللا الّرحـمن الّرحيم، وأفضل الّصالة وأتم التّسليم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بعد توجيه 

لكريم في برنامج إذاعتنا المدرسية لليوم من كادر التدريس والطلبة، والسادة الضيوف الوافدين التحية للحضور ا

كمندوبين عن وزارة التربية والتعليم، ممن أتوجه لهم بالشكر على تشريفهم لنا بالحضور، والذي أتمنى أن يعود على 

لتربية والتعليم، بشأن تطوير مؤسسة التعليم الجميع بالفائدة، بعد طرح ما بجعبتهم من أفكار ومقترحات لوزارة ا

واإلفادة منها خير ما فائدة، ومن فقرات إذاعتنا المدرسية لليوم تكريم المتفوقين للعام الفائت، كتشجع للطلبة المستجدين 

 .على المثابرة، واآلن نستهل فقرات اإلذاعة بكلمة مدير المدرسة ).....( فليتفضل مشكورا  

 مقدمة اذاعة مدرسية عن العودة إلى المدارس جاهزة للطباعة :شاهد أيًضا
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