
 كلمة شكر لالهل بمناسبة التخرج

فيما يلي يتم توضيح بعض الكلمات التي يمكن عن طريقها قيام الطالب بالتعبير عن مدى امتنانه لرعاية والديه له وحبهم 

كل دائم، فقد فعلوا كل شيء لوضعه على أول طريق النجاح، فنذكر كلمة شكر لألهل الغير محدود، مع تقديمهم الدعم بش

:التخرجبمناسبة    

أنا اآلن أشعر بغاية االمتنان والفخر لكونكما والداي، كما أرغب في توضيح مدى امتناني لرعايتكما لي ودعمكما المستمر 

سنين، أشكركما على تنمية شغفي نحو التعلم وفعلكما كل ما هو متاح لتصال بي إلى طريق النجاح، لن أنسى أبدًا على مر ال

رثتها عنكما، باألخص الصدق والمثابرة، ال تستطيع الكلمات أن تعبر عن مدى أهميتكما بالنسبة جميع القيم العظيمة التي و

.لي  

 كلمة شكر للوالدين بمناسبة التخرج

يجب على الطالب عند تخرجه تذكر من أين حصل على الدعم الذي ساعده على طول الطريق مع اقتراب يوم التخرج، 

يرغب في تقديم الشكر لوالديه ولكن قد ال يعرف ما هي الكلمات المناسبة، لذلك فعند صعود الطالب على مسرح التخرج 

:في اآلتي كلمة شكر للوالدين بمناسبة التخرج   

أمي وأبي شكًرا لكما على الدعم والحب طوال سنين دراستي، كنتما هناك بشكل دائم من أجلي وعلى أتم استعداد لمد يد 

كما، أتخرج اليوم وأنا ممتن إلى األبد إلى مجهوداتكما، وإلى يديكما التي أمسكت بي العون كلما احتجت، ونتيجة توجيهات

.حينما شعرت بالتعب، ليس هناك ثمن لما قمتما به حتى وصلت إلى هذا اليوم، أنتما دائًما في قلبي  

 كلمة شكر لألصدقاء بمناسبة التخرج

م التخرج عليه التحضير لهذه اللحظة حتى يكون على أتم في حال كان الطالب يتساءل حول ما سيقوله ألصدقائه في يو

:استعداد لها، وفي اآلتي كلمة شكر لألصدقاء بمناسبة التخرج   

لقد كانت األسابيع الماضية شاقة للغاية، ولكن أنا لم أفكر أبدًا في مقدار اإلجهاد الذي أشعر به نتيجة الدعم الذي حصلت 

السابقة لتخرجي مزدحمة كثيًرا، ولكنني اجتزتها بسهولة من خالل مساعدة أصدقائي عليه من أصدقائي، لقد كانت األيام 

.لي، شكًرا لكم جميعًا على دعمي بكل الطرق الممكنة، أنا ممتن كثيًرا لكل من حضر حفل تخرجي، شكًرا لكم  

 كلمة شكر للمعلمات في يوم التخرج

، ولكن يتقدموا بالشكر للمعلمات بشكل خاص، حيث إنهن في يوم التخرج يعمل الطالب على شكر المعلمين بشكل عام

بمثابة األمهات خارج المنزل، لذلك يجب أن يحصلن على التقدير في مناسبة التخرج، وفي التالي كلمة شكر للمعلمات في 

:يوم التخرج   

لمت العديد من المعارف مع حلول يوم التخرج، أريدك أن تعرفي مدى امتناني لكوني طالبًا في صفك طوال العام، لقد تع

القيمة منِك، وكونك ُمدرسة، فأنت صبورة كثيًرا ومهتمة، ال أتمكن من تقديم الشكر الكافي لِك على قضاء الوقت في 

مساعدتي على تحديد الفرص المناسبة للدراسة، باإلضافة إلى البحث عن الجامعات التي سوف تكون مناسبة لمستقبلي، 

.جديدة في حياتي، سأكون على اتصال دائم بكِ وفي حين أنتقل إلى مرحلة   

 كلمات شكر للمعلمين في يوم التخرج

التخرج هو اليوم الذي يخرج فيه الطالب من دراستهم ويدخلون في سوق العمل ليتم بدء الحياة المهنية الخاصة بهم،  

لعام الدراسي ومساعدتهم في األوقات وأثناء يوم التخرج، من الممكن للطالب تقديم الشكر للمعلمين على توجيههم طوال ا

:التي احتاجوا العون فيها، لذا فيما يلي كلمات شكر للمعلمين في يوم التخرج   



  شكرا للمعلمين الذين ساعدوني على تحقيق الكثير من النجاح تحت إشرافهم، أشعر بأنني محظوظ كثيًرا لكونكم

 .جزًءا من حياتي

  وامتناني للمعلمين الذين قدموا مالحظات قيمة لي طوال الصف الدراسي، أنا بمناسبة التخرج، أعبر عن شكري

 .محظوظ كثيًرا لكوني طالب لديكم

  أشكركم أساتذتي الرائعين في يوم تخرجي على التعليم الالمحدود الذي حصلت عليه منكم، إنني مدين إليكم

 .بنجاحي بعد جهودكم لمساعدتي في واجباتي

 مين على الحصص الدراسية التي ساعدتني أثناء امتحاناتي، وفي يوم التخرج، حينما أنتقل شكرا لكم أعزائي المعل

 .إلى مرحلة جديدة، أقدم لكم كامل حبي وتقديري
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