
 مقدمت اذاعت مدرسيت مكتىبت

رماء ٌسشص اٌطالب ِّٓ ٌشاسوْٛ تإعذاد ٚذمذٌُ تشٔاِح اإلراعح اٌّذسسٍح إٌى أ

فٛا اٌرٍّض ٚاإلتذاع إٌى تشٔاِدُٙ اإلراعً، ٌزا أدسخٕا ٍأخًّ اٌىٍّاخ ٚاٌّفشداخ ٌٍض

 :فٍّا ًٌٍ ِمذِح إراعح ِىرٛتح ًٚ٘

ًّ عٍى تسُ هللا ٔثذأ إراعرٕا اٌّذسسٍح، ٚاٌسالَ عٍٍى ُ ٚسزّح هللا ٚتشواذٗ، اٌٍُٙ ص

ِسّذ ٚعٍى آٌٗ ٚصسثٗ ٚسٍُّ أخّعٍٓ، أِا تعذ: زضشج اٌّذٌش اٌّٛلش، األساذزج 

األفاضً، اٌطالب األعضاء، ٌسعذًٔ فً ٘زا اٌٍَٛ اٌّثاسن أْ ألذَ ٌىُ إراعرٕا 

اٌّذسسٍح تعٕٛاْ "____" ساخٍٓ ِٓ هللا ذعاٌى أْ ٔىْٛ عٕذ زسٓ ظّٕىُ ٚذٕاي عٍى 

إعداتىُ، ٚٔثذأ أٌٚى فمشاخ إراعرٕا اٌّذسسٍح ترالٚاخ عطشج ِٓ اٌطاٌة "____" 

 .فٍٍرفضً ِشىًٛسا

 مقدمت اذاعت مدرسيت مميزة ومثيرة

تسُ هللا اٌشزّٓ اٌشزٍُ، ٚاٌسّذ هلل سب اٌعآٌٍّ، ٚأفضً اٌصالج ٚأذُ اٌرسٍٍُ عٍى 

إٌى ٌَٛ اٌذٌٓ، أِا  سٍذ اٌخٍك ٚاٌّشسٍٍٓ ِسّذ ٚعٍى آٌٗ ٚصسثٗ ِٚٓ ذثعُٙ تإزساْ

تعذ: أسعذ هللا صثازىُ ِذٌش ِذسسرٕا اٌّٛلّش، أساذزذً األفاضً، طالب ِذسسرٕا 

ا سعًٍذا، ٌسّشًٔ أٌٙا اٌسضٛس اٌىشٌُ أْ ألذَ ٌىُ اٌٍَٛ تشٔاًِدا  ًِ اٌِىشاَ، أذّٕى ٌىُ ٌٛ

 إراعًٍا عٓ "______" اٌرً أرششخ وثًٍشا فً اَٚٔح األخٍشج، ٚواْ ال تّذ ٌٕا ِٓ

ذسٍٍظ اٌضٛء عٍٍٙا ٌرٛعٍح طالتٕا ٚطاٌثاذٕا ألٍّ٘ح ٘زا اٌّٛضٛع، ٚخٍش ِا ٔفررر تٗ 

إراعرٕا اٌّذسسٍح تاالسرّاع إٌى ذالٚاخ عطشج ِٓ اٌزوش اٌسىٍُ ٌرٍٛ٘ا عٍٍٕا اٌطاٌة 

 ."_____" فٍٍرفضً إٌى إٌّصح

 مقدمت اذاعت مدرسيت مكتىبت كاملت

ِع إششالح شّس اٌصثاذ ٚصلضلح اٌعصافٍش ٚٔسائُ اٌصٍف اٌعٍٍٍح ألٛي ٌىُ 

صثازىُ وٍّٗ خٍش تإرْ هللا، ِٚع تذاٌح ٌَٛ خذٌذ ًٍِء تاٌسٌٍٛح ٚإٌشاط أسّزة تىُ 

فً تٍرىُ اٌثأً، سٍادج اٌّذٌش اٌّسرشَ، اٌّعٍٍّّٓ ٚاٌّعٍّّاخ األفاضً، اٌطالب 

خرٍاسي ِٓ تٍٓ صِالئً أللذَ ٌىُ تشٔاِح إراعرٕا ٚاٌطاٌثاخ األعضاء، ٌسّشًٔ أّٔٗ ذُ ا

ًّ ذٍّّض ٚإتذاع أذّّٕى  ُّ إعذاد٘ا تى اٌّذسسً ٌٙزا اٌٍَٛ تاٌسذٌث عٓ "_____" ٚاٌرً ذ

ا ٔفررر إراعرٕا اٌّذسسٍح تاالسرّاع إٌى آٌاخ لشآٍٔح  ًّ أْ ذٕاي إعداتىُ، ٚوّا اعرذٔا دائ

فضً ِشىًٛسآِ اٌزوش اٌسىٍُ ِع اٌطاٌة اٌٍّّض "____" فٍٍر . 

 مقدمت اذاعت مدرسيت للمرحلت االبتدائيت

تسُ هللا اٌشزّٓ اٌشزٍُ، ٚاٌصالج ٚاٌسالَ عٍى سٍذ اٌخٍك ٚاٌّشسٍٍٓ صادق اٌٛعذ 

األٍِٓ ِسّذ تٓ عثذ هللا ٚعٍى آٌٗ ٚصسثٗ ٚسٍُّ أخّعٍٓ، أ٘اًل تىُ فً تٍد اٌعٍُ 

اٌىشاَ، ٚاٌطالب  ًِٕٚٙ اٌّعشفح، أسعذ هللا صثازه ِذٌشٔا اٌعضٌض، ٚأساذزذً



األعضاء، ٌسعذًٔ فً ٘زا اٌٍَٛ اٌدًٍّ أْ ألذَ ٌىُ إراعرٕا اٌّذسسٍح تعٕٛاْ "____" 

ٚاٌرً ذُ إعذاد٘ا ِٓ لثً ٔخثح ِٓ طالب اٌصف "_____" آٍٍِٓ أْ ذٕاي إعداتىُ، 

ٚٔثذأ فمشاذٕا األٌٚى ِع فمشج لشآْ وشٌُ اٌرً اعّذ٘ا ٌٕا اٌطاٌة "____" فٍٍرفّضً...، 

 اٌع ٍُ ٚاَْ ٔثمى ِع فمشج زذٌث ششٌف اٌرً سٍمذِٙا ٌٕا اٌطاٌة صذق هللا

"_____" فٍٍرفضً....، ِٚع أخًّ اٌىالَ فً ٘زا اٌصثاذ اٌٍّّض ٔرٛلف تشفمرىُ ِع 

اٌطاٌثح "____"، أِا اَْ ِع أخًّ ِا خاء تٗ اٌطاٌة اٌّرفٛق "____" ضّٓ فمشج 

مشاخ إراعرٕا اٌّذسسٍح ٔسرّع إٌى ً٘ ذعٍُ فٍٍرفضً ٌٚسّعٕا...، ٚلثً أْ ٔخررُ ف

أتٍاخ ٍِّضج ِٓ أخًّ ِا لًٍ ِٓ اٌشعش ِع اٌطاٌة، ٘ىزا ٔىْٛ ٚصٍٕا إٌى ٔٙاٌح 

فمشاخ إراعرٕا اٌّذسسٍح عٍى أًِ اٌٍماء تىُ ِٓ خذٌذ، ٚاٌسالَ عٍٍىُ ٚسزّح هللا 

 .ٚتشواذٗ

 مقدمت اذاعت مدرسيت طىيلت مكتىبت

صالج عٍى سسٛي هللا ٚعٍى آٌٗ ٚصسثٗ أخّعٍٓ، ٔثذأ إراعرٕا اٌّذسسٍح تسُ هللا ٚاٌ

اٌسّذ هلل اٌزي ٘ذأا إٌى دٌٓ اإلسالَ ِٚا وٕا ٌٕٙرذي ٌٛال أْ ٘ذأا هللا، اٌسالَ عٍٍىُ 

ٚسزّح هللا تشواذٗ ِذٌش ِذسسرٕا اٌّٛلّش، اٌّعٍٍّّٓ ٚاٌّعٍّاخ األفاضً، اٌطالب 

/ __ ( إراعح ِذسسٍح األعضاء، ٔمذَ ٌىُ فً ٘زا اٌٍَٛ اٌّٛافك ٌراسٌخ )__/ __

تعٕٛاْ "____"، ساخٍٓ ِٓ هللا اٌعًٍ اٌمذٌش أْ ذدذٚا فً طٍّاذٙا اٌّرعح ٚاٌفائذج، 

ٚخٍش ِا ٔثذأ تٗ إراعرٕا تاالسرّاع إٌى ذالٚاخ عطشج ِٓ اٌطاٌة "____" خضاٖ هللا 

ًّ خٍش فٍٍرفضً  .عّٕا و

 مقدمت اذاعت مدرسيت جميلت مكتىبت

تسُ هللا اٌشزّٓ اٌشزٍُ، ٚاٌسّذ هلل سب اٌعآٌٍّ زًّذا طٍثًا ِثاسًوا فٍٗ، ٚاٌصالج 

ٚاٌسالَ عٍى سٍذٔا ِسّذ ٚعٍى آٌٗ ٚصسثٗ ٚسٍُّ أخّعٍٓ، ِع إششالح شّس اٌصثاذ 

ٌٍِٕٛا اٌذساسً اٌدًٍّ ٔثذأ ِعىُ ٌِٕٛا تاالسرّاع إٌى فمشاخ إراعرٕا اٌّذسسٍح 

٘ا ٌىُ تىً عٕاٌح ٚدلح ٌٕمذِٙا ٌىُ ساخٍٓ ِٓ هللا تعٕٛاْ "______" ٚاٌرً اخرشٔا

ذعاٌى أْ ذعٛد عٍٍىُ تإٌفع ٚاٌفائذج، ٚٔثذأ٘ا تخٍش اٌىالَ ِع فمشج لشآْ وشٌُ اٌرً 

 ."____" ٌمذِٙا ٌٕا اٌطاٌة

 اذاعت مدرسيت مميزة للمرحلت الثانىيت

ٍح ٌسشص طالب اٌّشزٍح اٌثأٌٛح عٍى اٌّشاسوح فً إعذاد تشٔاِح إراعح ِذسس

ِرعذدج اٌفمشاخ ذثذأ تاٌّمذِح ٚذٕرًٙ تاٌخاذّح، ٚرٌه ِٓ أخً اٌرعاْٚ ِع اَخشٌٓ فً 

ذمذٌُ اٌفائذج اٌرً ذعٛد تإٌفع عٍى اَخشٌٓ ضّٓ ِٛضٛع ِعٍّٓ، ِٚٓ ّٔارج 

 :اإلراعح اٌّذسسٍح ٌٍّشزٍح اٌثأٌٛح فً اٌراًٌ



 مقدمت اذاعت مدرسيت مميزة للمرحلت الثانىيت

اٌشزٍُ، ٚاٌسّذ هلل سب اٌعآٌٍّ اٌّرفشد تاإلٔعاَ ٚاٌّرفضً تاإلوشاَ، تسُ هللا اٌشزّٓ 

ٚاٌصالج عٍى سسٛي هللا ِسّذ ٚعٍى آٌٗ ٚأصساتٗ ِٚٓ ذثعُٙ تإزساْ إٌى ٌَٛ اٌذٌٓ 

٘ـ، 4111أِا تعذ: فً ٘زا اٌصثاذ اٌّثاسن ٌٍَٛ _____ اٌّٛافك ٌراسٌخ __/ __/ 

اضً، ٚاٌطالب األعضاء، ٌٚسعذًٔ أْ أسزة تّذٌش ِذسسرٕا اٌّٛلش، ٚاٌّعٍٍّٓ األف

ألذَ ٌىُ تشٔاِح إراعرٕا اٌّذسسٍح تعٕٛاْ "_____"، ٚخٍش ِا ٔثذأ تٗ فمشاذٕا 

اإلراعٍح فً االسرّاع إٌى فمشج لشآْ وشٌُ ٚاٌرً ٌمذِٙا ٌٕا اٌطاٌة "_____" 

 .فٍٍرفضً

 مقدمت اذاعت مدرسيت للبناث

تسُ هللا اٌّشزّٓ اٌّشزٍُ، ٚاٌصالج ٚاٌسالَ عٍى سسٛي هللا ِسّذ ٚعٍى آٌٗ ٚصسثٗ 

اٌزٌٓ ِا ٚسٍُّ أخّعٍٓ، سالَ ِٓ هللا ٚذسٍح عطشج إٌى ِشتً األخٍاي ٚاٌثٕاج اٌسمٍمٍٍٓ 

صاٌٛا لذٚذٕا ِٚششذي أٌإِا إٌى وً صٛاب، لائذج ِذسسرٕا اٌّٛلشج، ِعٍّّاذٕا 

ّٓ فً ٘زا اٌٍَٛ "____" ِٓ ذاسٌخ  اٌفاضالخ، اٌطاٌثاخ األعضاء، ٌسعذًٔ أْ ألذَ ٌى

٘ـ، إراعرٕا اٌّذسسٍح تعٕٛاْ "_____" ٚاٌرً ذُ إعذاد٘ا ِٓ لثً 411__/ __/ _

ّٓ ٔخثح ِٓ طاٌثاخ اٌصف "____ _" اٌّرفٛلاخ ٔشخٛ ِٓ اٌٌّٛى أْ ذٕاي إعداتى

ٚأْ ذعٛد تإٌفع ٚاٌفائذج عٍى اٌدٍّع، ٚخٍش ِا ٔثذأ تٗ اٌىالَ آٌاخ عطشج ذرٍٛ٘ا عٍى 

 .ِساِعٕا اٌطاٌثح "_____" فٍررفضً ِشىٛسج

 مقدمت اذاعت مدرسيت تبهر المعلمين

 ِٕاسج دستٕا، ٚاٌعًّ تسُ هللا ٔثذأ ٌِٕٛا اٌدًٍّ، ٚاٌثسّح ذٍٕش ٚخٕٛ٘ا، ٚوٍّاخ هللا

ا عٍى سٍذٔا ِسّذ  ًِ ا ذا ًِ ًّ صالج واٍِح ٚسٍُ سال ٚاإلخالص سثًٍ ٔدازٕا، اٌٍُٙ ص

ٚعٍى آٌٗ ٚصسثٗ أخّعٍٓ، أِا تعذ: زضشج ِذٌش ِذسسرٕا اٌّٛلش، ِعًٍّ ِذسٌسرً 

األفاضً، صِالئً اٌطالب اٌِىشاَ، ٌسعذًٔ أْ ألذَ ٌىُ تشٔاِح إراعرٕا اٌّذسسٍح ٌٙزا 

ًّ تٗ صثازٕا االسرّاع إٌى ذالٚاخ طٍثح ِٓ “_____”َ تعٕٛاْ اٌٍٛ ، ٚخٍش ِا ٔسرٙ

فٍٍرفضً ِشىًٛسا ...، صذق هللا اٌع ٍُ، ٚتعذ “_____” اٌمشآْ اٌىشٌُ ِع اٌطاٌة 

أْ اسرّعٕا ٚإٌاوُ إٌى ٘زٖ اٌَاخ اٌّثاسوح اٌرً ٌٕششذ ٌٙا اٌصذس ٕٔرمً ِعىُ إٌى 

 ."____" فمشج زذٌث ششٌف ِع اٌطاٌة

 مقدمت اذاعت مدرسيت جميلت ومميزة

تسُ هللا ٔثذأ إراعرٕا اٌّذسسٍَّح، ٚتاٌصالج عٍى سسٛي هللا خٍش ٘زٖ األِح ٔفررر صثازٕا 

ا تعذ: ِذٌشج  ِّ اٌدًٍّ، اٌسّذ هلل اٌزي ٘ذأا ِٚا وّٕا ٌٕٙرذي ٌٛال أْ ٘ذأا هللا، أ

 ّْ ِٛضٛع إراعرٕا  ِذسسرٕا اٌفاضٍح، اٌّعٍّاخ اٌفاضالخ، اٌطاٌثاخ اٌٍّّضاخ، إ

اٌّذسسٍح ٌٙزا اٌٍَٛ تعٕٛاْ "____"، ٚلذ ٚلع اخرٍاسٔا ٌٙزا اٌّٛضٛع ٌّا ٚخذٔا فً 

رٌه ِٓ ضشٚسج ٌرٛعٍح اٌطاٌثاخ ضّٓ اٌّذسسح، ٔسأي هللا أْ ٌٛفمٕا إٌى ذمذٌُ 



اٌفائذج ٚإٌصٍسح اٌّطٍٛتح ٌٍدٍّع، ٚاَْ ٔثذأ فمشاخ إراعرٕا اٌّذسسٍح ِع اٌطاٌثح 

ضًفٍررف“____”  . 

 


