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 :باسمك اللهم وبحمدك نشكرك ونستهديك وال نحصي ثناًء عليك، أما بعد

اليوم نحتفل جميعاً بعيد المعلم الذي وهو أهم وأرقى رجاالت الوطن، يمضي عمره بين أزقة العلم جامعاً للمعارف 

المعلمين هم أنبياء هللا، حملوا الرساالت السماوية ونقلوا وداحًضا أسس الجهل، إن مهنة التعليم قديمة قدم التاريخ وأول 

المعارف الدينية في ماهية هللا وطرق عبادته، بمرور الوقت بات العلم مقياس الحضارة وعّزة األمم، وبات المعيار 

ستويات األساسي لتقدم الدول هو امتالكها المعلمين الشرفاء والناجحين في مهنهم وتخصصاتهم، بغض النظر عن الم

التي يتعاملون معها، فهم السراج الذي يكشف دروب المستقبل عبر إنارتها بمحو معالم الجهل منها، أشكركم على 

 .حسن اإلصغاء وعلى بركة هللا نبدأ فعالية اليوم، والسالم عليكم ورحمة هللا

 جاهز للطباعة pdf إذاعة مدرسية عن المعلم :شاهد أيًضا

 مقدمة حفل يوم المعلم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أحيي جميع الحضور دون استثناء وأخص بالتحية السادة المعلمين ممن نحتفي اليوم 

 :بعيدهم ويومهم العالمي، أما بعد

منابر ومنصات مؤسسات التعليم خالل هذه األيام االحتفاالت؛ التي تصدح مكبرات الصوت فيها بأجمل الكلمات  تشهد

إلطراء هذه الشريحة من المجتمع بالكالم الذي عُلمنا عليه بأيديهم، وكم هو فخٌر لهم اعتزازنا بهم لصنيعهم معنا في 

ل في بناء اإلنسان الركيزة األولى بين ركائز وأساسات األيام الخوالي، فالمعلم هو ذلك الشخص صاحب األفضا

المجتمع، وهو األب واألم وهو الطبيب والمهندس والصحفي ورجل القانون والسياسي، وغيرهم من هؤالء، ألنه من 

يصنعهم بما لديه من معارف، من خالل ما يزرعه بتالميذه من أخالق وطموح للمستقبل الواعد، كالً بحسب موهبته 

ناته العلميةإمكا . 

إّن احتفالنا اليوم ما هو إال تعبير بسيط عن مدى االعتراف بهذه التضحيات والوالء لمن يقدمها والسالم عليكم ورحمة 

 .هللا

 مقدمة حفل عيد المعلم

افتتح هذه بالبسملة والحمد هلل والثناء على نعمه علينا، والصالة والسالم علة سيدنا محمد خاتـم األنبيـاء والمرسـلين، 

 :الفعالية التي نجتمع بصددها احتفاالً بعيد المعلم لهذا العام، أما بعد

أحبتي الطلبة األعزاء، السادة الحضور األكارم أحييكم بخير التحية وأهنئ الجميع بمناسبة عيد المعلم، أخص بالتهنئة 

لحقيقي في علو شأن أمتنا الذي ال ينكره المعلمين األكارم أصحاب الفضل في نشر العلم وإنارة الدروب، فهم السبب ا

إال جاهل، لذا حرّي أن نستذكر ما صنعوه بنا وما ضحوا به ألجلنا وأن نحتفي بهم بالكالم الطيب وأن نبادرهم بالعطايا 

 .التي لن تسد جزًء بسيطاً مما قدموه لنا على مر السنين

راتها وتنظيمها بأفكار معدّة من قبل الطلبة المتعاونين تعبيراً نبدأ اآلن برنامج هذه الفعالية الجميلة؛ التي تم توازع فق

 .عن شكرهم وامتنانهم لمعلميهم

 اذاعة مدرسية عن يوم المعلم العالمي كاملة :شاهد أيًضا

 مقدمة اذاعة عن يوم المعلم باالنجليزي
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With the basmalah, praise be to God, and praise for His blessings upon us, and prayers 

and peace be upon our master Muhammad, the seal of the prophets and messengers, he 

opened this event, about which we are meeting to celebrate Teacher’s Day for this year, 

and then: 

Dear dear students, gentlemen, honorable attendance, I greet you with good greetings and 

congratulate everyone on the occasion of Teacher’s Day. It is for our sake and to 

celebrate them with good words and to initiate them with gifts that will not fill a small 

part of what they have given us over the years. 

We now begin the program of this beautiful event; The paragraphs of which were 

distributed and organized with ideas prepared by the cooperative students as an 

expression of their thanks and gratitude to their teachers. 

 مقدمة حفل مدرسي بمناسبة يوم العلم

السالم عليكم ورحمة هللا، أحيي الجميع من الحضور دون استثناء في هذا الصباح المشرق؛ الذي يتجدد به اللقاء لنه 

ي يوم المعلم، أما بعدمختلف عن باقي األيام بوقع المناسبة التي نمر بها وه : 

إّن المعلم هو ذلك الشخص الذي يبني لنفسه صورة في أذهان طلبة العلم من تالمذته؛ عبر عدد من التضحيات التي 

ورهم إحصاؤها، العلم جزء من العبادة حثنا هللا تعالى عليه بلسان نبيه الكريم المعلم األول يقدمها دون أن يكون بمقد

عالم كي تتم العبادات، فالمعلم هو الشخص الذي يبسط لك الحياة ويزين ا للبحث عنه في أرجاء الفي اإلسالم، الذي دفعن

جو المدرسة كي تكون متأهباً لحصد المعارف، واحتفالنا اليوم بمعلمي مدرستنا ومعلمي العالم ينبع من أحاسيسنا 

من عالمنا، واجتثاث معالم الجهل إلنارة ومشاعرنا ووالءنا لهؤالء األشخاص ممن أفنوا عمرهم في تذليل العقبات 

 .الدروب نحو المستقبل الواعد بمشيئة هللا، والسالم عيكم ورحمة هللا وبركاته

 اذاعة مدرسية عن احترام المعلم كاملة :شاهد أيًضا

 مقدمة عن يوم المعلم العالمي

السالم عليكم؛ نحتفل بهذا الصباح المشرق والمختلف عن بقية األيام سواًء بالمناسبة أو في وقعها في النفوس، إّن يوم 

آمالً بأن المعلم العالمي يوم الشخص الذي يقدم العطاء دون أن يسأل عن اللقاء، فيعطي علمه ومعارفه بمحبة وود 

 :ينجح بتوصيل الرسالة وأن يأتي بعده من يتابع مشواره المجيد، أما بعد

تحتفل أغلب األمم بيوم المعلم في تاريخ الخامس من تشرين األول / أكتوبر من كل عام، المناسبة األقرب لقلوب 

ارات والكلمات في األبجدية الطلبة لكونها فرصة مواتية ينتهزونها للتهادي مع معلميهم، فيقدمون لهم أجمل العب

العربية التي تلقنوها على أيديهم، إن يوم المعلم هو اليوم الذي تعتز فيه النفوس بأشخاص انصب اهتمامهم على خلق 

جيل واع متفتح بالعلم والمعارف، إيماناً منهم بدور العلم في نهضة األمم، فضالً عن دورهم الكريم في التربية وتعليم 

ويوم المعلم ما هو إال تذكير بهذه األدوار لالعتزاز بصناع اإلنسان، أفسح المجال لمتابعة برامج  مكارم األخالق،

 .الحفل؛ دمتم بخير برعاية هللا
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