
يإذاعة عن سرطان الثد   

بسم هللا الرحمن الرحيم، أيها السادة المستمعون األعزاء، بارك هللا فيكم كل التوفيق والخير الذي أنعم هللا علينا أن 

يجمعنا اليوم على إذاعة المدرسة، منارتنا المضيئة في العديد من المواضيع، والتي سنناقش خاللها موضوعات 

لـ األبحاث الحديثة التي أجريت مؤخًرا، لوحظت زيادة كبيرة في نسبة النساء المصابات  صحية مهمة للغاية وفقًا

بسرطان الثدي، وهو ورم خبيث يستهدف أنسجة الثدي، وتم اكتشافه في رحلة عميقة بين جميع أنسجة الثدي، فهو 

إطالق حملة توعية تستهدف من األمراض الخطيرة التي تقتل الكثير من النساء كل عام، وبناًء على أخطاره يجب 

احتياجات المرأة لإلصرار على الكشف المبكر عن السرطان حتى يكون معدل الشفاء كبيًرا، في حالة اكتشاف 

 .وجودها هذا المرض الخطير قصة طويلة، لذا سأوفر مساحة لطالبنا المحترمين لمشاركة هذه القضية الصحية

رسيةمقدمة عن سرطان الثدي مناسبة لإلذاعة المد   

أيها الحضور الكريم، أحييكم بالتحية المعطرة بتحية اإلسالم المبارك، فالسالم عليكم ورحمته تعالى وبركاته، 

نعم هللا العديدة علينا، ولعل أجمل ما يملكه المرء أن يكون بجسد سليم وعافية بدنية خالية من  إحدىالصحة هي 

تبار للنفس الصابرة عليه، وأكثر األمراض فتًكا باألرواح في األمراض، فالمرض هو بالٌء عظيم من هللا، وهو اخ

عصرنا الحالي، هو مرض سرطان الثدي، من األورام الخبيثة، فكان ال بد من االهتمام بالموضوع واهمية 

 الكشف المبكر للمرض تساعد بالعالج، لذلك يكون محور إذاعتنا لليوم

حميلمقدمة إذاعة عن سرطان الثدي مكتوبة جاهزة للت  

الحاضرين األعزاء، بارك هللا أوقاتكم بالخير، وخلد الفرح والسعادة في قلوبكم، اليوم في إذاعة مدرستنا الجميلة، 

واليوم نجتمع حول موضوع سرطان الثدي الصحي أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي للنساء في جميع مناطق 

ة للكشف المبكر عن سرطان الثدي السرطان. يعمل على العالم تحت رعاية المنظمات الدولية وهذه الحمالت مهم

توعية المرأة بخطورة هذا المرض وكيفية الوقاية منه وعالجه فكلما تم اكتشافه باكراً كلما ارتفع معدل الشفاء 

 .بإذن هللا

 باإلنجليزي مقدمة عن سرطان الثدي لإلذاعة

Distinguished attendees, may God bless the brilliance of today and school radio, 

which always brings us together on the topic of research and science. Today we 

are shedding light on a serious disease like breast cancer, which is becoming 

increasingly common these days. Information campaigns and international 

organizations are working to determine all the ways and means of early medical 

detection of this disease. Breast cancer is a malignant tumor that spreads from 

the breast to the rest of the body. This disease has claimed the lives of many 

women, but no suitable treatment has yet been found. The only way to control its 

spread is to detect it early and treat it early, when it is present in the breast, 

before it concentrates in other parts of the body ، We treat all patients and ask 

God for safety and peace for us all, with the rest of our fellows in an exhaustive 

paragraph about this disease Radio for Today Cover Story. 

  ترجمة مقدمة عن سرطان الثدي لإلذاعة باإلنجليزي

، نسلط الحضور الكرام، بارك هللا في تألق اليوم واإلذاعة المدرسية التي تجمعنا دائًما في موضوع البحث والعلم

اليوم الضوء على مرض خطير مثل سرطان الثدي، الذي أصبح منتشًرا بشكل متزايد هذه األيام، تعمل الحمالت 

اإلعالمية والمنظمات الدولية على تحديد كافة طرق ووسائل الكشف الطبي المبكر عن هذا المرض. سرطان 

أودى هذا المرض بحياة العديد من النساء، ولكن الثدي هو ورم خبيث ينتشر من الثدي إلى باقي أجزاء الجسم. لقد 

لم يتم العثور على عالج مناسب حتى اآلن. والطريقة الوحيدة للسيطرة على انتشاره هي اكتشافه مبكًرا وعالجه 



مبكًرا، وهو موجود في الثدي، قبل أن يتركز في أجزاء أخرى من الجسم، ونعالج جميع المرضى ونسأل هللا لنا 

ن والسالم ، مع بقية زمالئنا في فقرة شاملة حول راديو المرض هذا لـجميعًا األما  Today Cover Story. 

  مقدمة عن سرطان الثدي مختصرة لإلذاعة المدرسية

الحضور، نجتمع اليوم لنقوم بطرح  بسم هللا مالك الُملك يؤتي الُملك لمن يشاء وهو القادر على كل شيء، أعزائي

عليكم أحد أبرز األمراض التي تتعلّق بصحة وسالمة النساء، إنّه مرض سرطان الثدي الذي بات يُشّكل خطًرا 

على حياة النساء، لذلك انطلقت حمالت التوعية التي الحظنا انتشارها بكثرة هذه األيام، بهدف حماية المرأة من 

كر عنه، يُؤّمن شفاًء كبيًرا منه إذا ما انتشر ببقية الجسم، سنبدأ بإذاعتنا راجين من هللا خطر المرض، فالكشف الُمب

 .التوفيق

2022مقدمة لإلذاعة عن سرطان الثدي جديدة    

الحضور األعزاء أهال بكم في صباح عبق في ذكر هللا تعالى وبركاته، واليوم نجتمع في إذاعتنا الصباحية 

هو مشكلة صحية خطيرة ومن أبرز األمراض الخبيثة ويسعدنا أن نكون قادرين على لنتحدث عن سرطان الثدي و

معالجة مرض السرطان عن طريق الكشف المبكر، وهو مرض يصيب أنسجة الثدي ويتسرب إلى بقايا الجسم إذا 

كر لتأمين تم اكتشافه، لذلك هناك عدة حمالت تنتشر هذا الشهر للتعافي منها. زيادة الوعي بضرورة الكشف المب

 .فرص النجاة من هذا المرض
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