
 التخرج  يوم في للمعلم شكر لمةك

 

  فالمرحلة لها،  المعاني وأعظم العطايا جميل  داخلها في تُضمّ  التي التخرج يوم في للمعلم الشكر عبارات أجمل  من باقة نُقّدم

  بأقصى والكلمات الحروف تتناولها النسيان، على العصيّة الجميلة الذكريات من  بها التي اإلنسان حياة تُضمّ  الدراسية

 : ذلك في قيل ما وأجمل  آخر، بعد عاًما اهتمام

 

 .كثيًرا نُحبّك الّرائع، اليوم لهذا  وصولنا سبيل في المبذولة المساعي كافّة  على بقّوة أشكرك الغالي، ُمعلّمي

 كافّة في بذلته لما  جدًّا ُممتنّين المعطاءة، جهودك  كامل  على والثناء الشكر كلمات كافّة حقّك  في قليًل  األجيال صانع يا

 .هذا يومنا إلى الدراسيّة األعوام

  لكامل بقّوة شكًرا لنا، قدوة خير يا أنت   رائع، من األكثر ُمعلّمنا  بشكرك كلماتنا نبدأ أن نُحبّ  المثبهج، التخرج يوم في

 . محدودة الل جهودك

 طاقاتنا بكامل أخرى إلى دراسيّة مرحلة من  نخرجل نستحقّها، التي أماكننا إلى  لوصلنا راحتنا، أجل من الليالي تسهر

 . حقًّا شكًرا الّرضا، كُلّ  راضين

  هذه تحمل جاهًدا، معطاًءا  لألمم، ذخًرا ويديمك لنا المولى يحفظك بأن  لك الدعاء  في كبيرة جهوًدا نبذل الجميل، ُمعلّمنا

 . وأخلق شرف بكل األمانة

 

 التخرج  يوم في للمعلم شكر عبارات

 

  واألخلق والمعرفة بالعلم التلميذ كافّة لعقول الُمنيرة األخلقيّة، السّامية رسالته إيصال سبيل في المبذولة لجهوده تقديًرا

 بين القادم إليكم الشكر، وعبارات الكلمات من الكثير خلل من لهُ والتقدير الشكر كلمات  بإرسال جميعًا نرغب الحميدة،

 :أيديكم

 

 . السالمين  من ودمت  ورعاك هللا حفظك محفوظة، دوًما  لنا رسالتك العظيم، الُمميّز المعلم لهذا ُممتنّين

 .الوجود هذا في نعمة أعظم أنت   والنعيم، باألخلق السامية الرسالة هذه حمل  في الزاهد ُمعلّمي شكًرا

  أماكن  في يُجلّسنا  أن    بها جاهًدا والنصائح، المعلوامت  كافّة الن يوفّر أن   أجل من حياته يفني ُمعلًّما  لنا سّخر   أن   هلل الحمد

 .بقوة شكًرا قّدمه، بما تُليق مرموقة

  الُحبّ  كامل العطاء، هذا مقابل قليل والثناء الشكر من جبالً  لنا، وقدوة  مثال خير أنت    الفاضل، ُمعلّمي بك هللا بارك

 . والتّقدير

  وبصماتك  الُمميّز لوجودك شكًرا القدرات،  كافّة يفوق عطاءك المعرفة، وقلّة الجهل يسودنا وبدونك ُمبدع شخص  أنت  

 .الصابرة

 

 جهودهم على للمعلمين وتقدير شكر بطاقات

 

 كوننا  األمور أبسط ومن عظيًما، قدًرا النّجاح من  يكسب لكي طُّلبه على الطويل وصبره الُمعلّم عطاء  أمام الكلمات تعجز

 :يأتي ما نُقّدم، ما  جميل ومن األعوام، طيلة لنا قّدموه ما على  بالمتنان المميزة العبارات نُقّدم أن لُهم، شاكرين

 

 . الغالي ُمعلّمي كثيًرا  أحبّك صدورنا، من وانتزعتها السلبيّة الطاقات كافّة  سلبت البنّاءة بعزيمتك



ن أنت    والهّمة، باألمل  مستحيل الل تصنع دومصا لكنّك المجّردة،  بالعين تُرى أن يُمكن ل دوًما، عالية طموحاتنا جعلت  م 

 . فيك هللا وبارك ُمعلمي عزمك دام

  لك   امتنانًا والثناء الشكر عبارات من جهدي بأقصى عليه أقدر  ما أكتب أن   غنى ل الثاني، وأبي ُمعلّمي كثيًرا شكًرا

 .وتقديًرا

 . ُمبّجًل   شكًرا أشكرك اإلجابات، في داءنا وانت   أسئلتنا، بين الحاضر أنت    دوًما الخيال، يفوق لك ُحبّي

 . العلياء  في دوًما لنا هللا أدامك تساؤلتنا، وكثرة علمنا فوضى على الصابر الحبيب، ُمعلّمي يا لك   والعرفان الشكر جزيل

 

 باالنجليزي  التخرج يوم في للمعلم شكر كلمة

 

  األشخاص  لبعض اإلنجليزيّة، باللغة واعي  مستقبل أجل  من التّواقة جهوده لكافّة تقديًرا للمعلم الشكر كلمة نُعرض كما

 : يأتي كما وهي اإلنجليزيّة، باللغة الشكر يستحقّ  من  تجاه بداخلهم عّما التعبير يفضلون الذين

 

At the outset, I would like to express my sincere thanks and appreciation to my dear teacher 

and all the staff in my beautiful school. My gratitude to you is not enough for the endeavors 

of happiness and success with which I have reached, thanks to you, I rose to a position I had 

never dreamed of. Here I vote for your effort and your long patience to learn and know me 

with much experience, O Maker of generations, all the forces in this world acquiesce to you, 

you are not only a teacher but you are the best teacher ever, you gave me advice and 

instructions, you were the best supporter and support in the face of the darkness of days, 

you are the reason for me All the steps I take today, thanking you with my simple words in 

front of mountains of your giving, my teacher I love you dearly . 

 

  ل إليك امتناني الجميلة، مدرستي  في العمل طاقم وكافّة الغالي  ُمعلّمي إلى والتّقدير الشكر بخالص أتقّدم بدايةً : الترجمة

  وفي القوة،  من مزيًدا حققت أبًدا، به أحلم ل كُنت مقاًما فُقت فإنّي بفضلك وصلت،  به الذي والنجاح السعادة مساعي يكفي

 يا الخبرة، من بكثير ومعرفتي تعلّمي على الطويل  وصبرك جهدك أقترع هُنا كنت  ما لولك  بالعلياء، األمل كبير قلبي

  وّجهتني اإلطلق، على  معلّم أفضل  أنت   بل فقط ُمعلًّما لست أنت   العالم، هذا في القوى كافّة  لك ترضخ األجيال صانع

  اليوم، أخطوها التي الخطوات كافّة في سبب أنت  األيّام، ظلم وجه في وسند داعًما خير  كنت واإلرشادات، بالنصائح

 . بقّوة ُمعلّمي أحبّك عطاءاتك، من جبالً  أمام البسيطة بكلماتي لك   ُممتنًّا

 

 باالنجليزي  للمعلم شكر عبارات

 

  على  القلوب تلك  بين ما ينمو الذي  الوفاء عن تعبيًرا  اإلنجليزيّة باللغة للمعلمين  والثناء الشكر في الرسائل أجمل تناول يتم

 :هي ُمترجمة، باإلنجليزية عبارات وأجمل الّدراسة، مقاعد

 

It is indispensable that I write words of thanks and praise with great gratitude, thank you 

strongly, may God bless you my teacher and benefit the nations of science and knowledge 

with you . 

  العلم أُمم  بك ونفع   ُمعلّمي فيك هللا بارك بقّوة، لك  شكًرا كبيًرا، امتنانًا والثناء لشكرا كلمات   أكتب بأن   غنى ل :الترجمة

 .والمعرفة



Thanks to your great efforts, my teacher, I am here. I vote for success from my highest 

wishes and dreams, which I began to achieve. Thank you for your great excellence, the best 

teacher ever. 

  شكًرا بتحقيقها، بدأت التي  وأحلمي أمنياتي أسمى  من النجاح أقترع هُنا، أنا ُمعلّمي العظيمة  مجهوداتك بفضل :الترجمة

 . اإلطلق على  ُمعلّم أفضل  العظيم، ولتميزك لك

All tongues are praying to you, O Maker of generations, congratulations for carrying this 

lofty trust, your message to us is always preserved, may God protect you and your patrons 

and keep you safe . 

 محفوظة،  دوًما لنا رسالتك السامية، األمانة هذه حمل   لك هنيئًا األجيال، صانع  يا إليك بالدعاء تلهج األلسن كل :الترجمة

 . السالمين من  ودمت ورعاك هللا حفظك

To those who instilled virtues in our souls, what I offer today are simple words that do not 

fully fulfill your right in what you have provided, thank you, the most beautiful blessings in 

this world . 

  عطاء،  من قّدمته فيما كامًل  حقّك توفي ل بسيطة كلمات هي اليوم أُقّدمه ما الفضائل، نفوسنا في غرس نم   إلى :الترجمة

 . الدنيا هذه في النعم أجمل  يا لك شكًرا

 

 جهوده  على المعلم شكر في شعر أبيات

 

ن  تجاه مشاعرهم  عن الشّعراء من كثير عبّر كما  وقد ومستقبلهم، الطُّلب أجل من والعطاء  البذل قّوة  قلوبهم سكنت م 

 : يلي ما  فيها جاء حيث به، يحتذى مثالً  وجعله مدحه في المعلم لمجهود وثناء شكر قصيدة ذلك في لكم اخترنا

 

 لألمم  العلم بغير رقي ول أمم من  المجد أقصى يدرك بالعلم

 للديم  الروض شكر منه لجودكم عوارفهم فلبته دعاهم من يا

 والنعم  اآللء  من بالباقيات مقاصدهم تحسن إن البذل أولو يحظى

 الكرم في الموت   أداة تكون فقد محمدة غير في كرما تجد فإن

 السنم للمستقبل مدارج يبني فيعمرها يسخو من  العلم معاهد

 الهرم  شائد من قومه على أبقى مدرسة  أس في حجرا وواضع

 الرمم  صائن وبيت  الشعوب قوى به تستجد بيت بين ما شتان

 كالنعم واألقوام راعيه والجهل ردحا عيشه إل الشرق يرهق لم

 العدم  من  بعث له وآن دهرا لبثت غفلة مضىم ما بحسبه

 الفهم المستبصر باليقظ ليس من  ظمإ على ورد من يمنع اليوم

 وتغتنم  تحرم ل الفكر فاعمل طالبه الرزق أدنى يحرم اليوم


