
 مقدمة إذاعة عن اليوم العالمي للمدير

 

 مقدمة عن يوم المدير لإلذاعة

ا بالخير والسعادة يا أيها المدير العزيز، نتقدم لك في هذا اليوم العظيم بخالص أمنياتن

والهناء، فهو من األيام العظيمة التي نعبر بها عن حبنا وامتنانا لك، ونتمنى من هللا 

أن يسعد لك إشراقة يومك، ونود القول في هذا اليوم الجميل ومن خالل إذاعتنا 

المدرسية أنك من أعظم المديرين ممن يتمتعون بسماحة الوجه، وممن يمتازون 

 ، ونأمل أن يمنحك هللا المزيد من التألق والنجاح.بالعزيمة والنشاط

 مقدمة جميلة عن يوم المدير في اإلذاعة المدرسية 

في هذا اليوم المختلف نتقدم بذكر هللا والصالة على سيدنا محمد وننقل بها كامل 

الحب والتقدير، ونسأل هللا في هذا اليوم الجميل أن يبارك لنا في جمعنا العظيم، 

نا العزيز على جهوده التي ال حصر لها، ومساهمته معنا في كل شيء، ونشكر مدير

 ونتمنى له المزيد من التفوق والعزة.

مديرنا العزيز نتقدم لك بجزيل الشكل واألمنيات بالخير في هذا اليوم الذي يستهدف 

أعمالك الطيبة، وأن يكون هللا في عونك ومساندتك دائًما في كل ما تقوم به، ونتمنى 

  أن يكتب لنا الخير مثلما تساعدنا به دائًما.من هللا

 مقدمة لإلذاعة عن يوم المدير مكتوبة 

بسم هللا الرحمن الرحيم في هذا اليوم العظيم نبدأ بالصالة على سيدنا محمد وعلى 

آله وأصحابه أجمعين، ونبدأ يومنا المدرسي بأطيب األمنيات لمديرنا الغالي بالخير 

 في كل وقت وحين. والسعادة وراحة البال

ونسأل هللا أن يكتب له الخير في كل ما يقوم به في حياته، ونسأل جميع السادة 

الحضور بالدعاء لمديرنا العزيز بالخير والسعادة، واالحتفاء بهذه الشريحة من 

 األشخاص الذين يرسمون خطاهم نحو السالم والنجاح واالنضباط.

ر مثلما اعتدنا طوال أيامنا الماضية، وأن ونتمنى من هللا أن تسير أمورنا على خي

يكتب لنا النجاح بموجب السير على خطاه مثلما اعتدنا منه دائًما، ونسأل هللا أن 

بسم هللا الرحمن الرحيم ونبدأ في صباح هذا اليوم الجميل بالصالة والسالم على 

سيدنا محمد أشرف خلق هللا باألمنيات بالخير لمديرنا العزيز الذي قد بذل الكثير 

من الجهود من أجلنا، والذي قد كان أًبا مثالًيا لنا ال ُمجرد مدير، فأسعد هللا صباحه 

الحضور، ونشكركم على ثقتكم الغالية بنا، ونبدأ اليوم إذاعتنا وصباح جميع 

المدرسية بموضوع .... ُيقدم لكم طالبنا العزيز أولى فقراته وهي القرآن الكريم 

 بصوت عذب تقشعر له األبدان.



يعيننا على تحقيق النجاح الباهر في كل وقت وحين، ونتمنى له دوام التوفيق في 

 جميع أعماله.

 مقدمة إذاعة عن يوم المدير مختصرة 

 ير والبركة، ونسأل أيها الجمع العزيز جعل هللا صباحكم طيب، وكتب لكم الخ

الجميع أن يبارك ويهني لمديرنا العظيم بما قد وصل إليه من مستوى مرموق 

في حياته العملية، وكذلك حياته الشخصية ونتمنى له التوفيق والنجاح الدائم، 

ونعده جميًعا بأن نكون عند حسن ظنه الدائم بنا، وأننا سنكون خير المعينين 

المكان الذي تلقينا به المبادئ واإلرشادات له على تحقيق النجاح في هذا 

 الصحيحة على يده.

  يا مديرنا العزيز، نجتمع في هذا اليوم وتلك المناسبة السعيدة لنكون ممن قد

نالوا شرف تمني الخير لك في هذا اليوم، ونسأل هللا لك دوام التفوق 

، والنجاح، ونود القول إنك من أنجح المديرين وأكثرهم كفاءة في عملك

 وكنت صديق وأب لنا قبل أن تكون مديرنا.

 


