
 نموذج رسالة شكر وعرفان لمسؤول

، والشكُر لمسؤول سواء أكاَن مسؤول ُمؤسسة، أم مسؤول شرّكة، أم مسؤول مشفى، أو أي فرع كاَن الُشكر و ًّ اجُب أخالق

هو واجٌب على شخص واحد على األقّل، حٌُث ٌوضح ذلك العرفان واالحترام والتقدٌر، كما أّنه ٌترك أثًرا واضًحا فً 

 :موذج رسالة شكر وعرفان لمسؤولنفِس المسؤول من سعادة وامتنان، وفٌما ٌأتً سندرُج ن

 ........ أتقدُم أنا:......... فً ٌوم ....... الموافق "

بجزٌل الشكر والعرفان واالمتنان لسٌادتكم السٌد: .......... المحترم، والذي لم ٌتقاعس ٌوًما، ولم ٌتوانى، ولم ٌذخر أي 

ا طٌلة إشرافه على تلك المهام جهد من جهد، وال طاقة من طاقته فً سبٌل إتمام مهامه على أكم ًٌ ل وجه، وقد ظهر ذلَك جل

التوفٌق  -عزوجل-وتٌسٌٌر كامل السبل وإزاحة العقبات أمام إتمامها، وقد شهد بذلك القاصً والدانً، سائلٌن المولى 

 ."والسداد له فً كل خٌر وأن ٌكون قدوة حسنة لغٌره دائًما فً إتمام عمله وإتقانه وخدمة مجتمعه

 نموذج رسالة شكر وتقدير لمدير متقاعد

من مسؤولٌات وواجبات  المدٌر ٌفنً عمرهُ وحٌاته فً سبٌل إتمام مهامه، واإلخالص فً عمله، وتقدٌم ُكل ما ٌملى علٌه

تجاه العمالء والموظفٌن والزمالء، حٌُث أنه القمة األعلى، وفً نهاٌة خدمته فإنه ال بد من شكره على كل ما قدم من جهود 

 :ومبادرات وأعمال ومهام فً سبٌل تطور عمله ونجاحه، وفٌما ٌأتً سندرُج نموذج رسالة شكر وتقدٌر لمدٌر متقاعد

 :تحٌة طٌبة وبعد"

قدم نحن موظفً الشركة بجزٌل الشكر والعرفان للمدٌر المتقاعد: ......... لكل ما منحنا إٌاه من جهود وتقدٌرات ودعم نت

ا، فلقد لمسنا فٌك كل ما ٌمكن أن ٌتمناه الموظف فً مدٌره من أخالق وعلم ومعرفة وتعامل  ًٌ وثقة خالل مسٌرة عملنا سو

ة عقلك ولٌن قلبك، فكبرنا فً كنفك على أساس سلٌم، وفً جو ملؤه التواضع أخالقً وعدل، لقد كنت مثالً لنا فً رجاح

والرحمة والجد واالجتهاد والتسامح والعدل، وإنه لٌحزننا فراقك، وفً الختام ندعو لك بالتوفٌق وبموفور الصحة والعافٌة، 

 .وأن ٌٌسر هللا لك الخٌر أٌنما كنت على جهودك المتمٌزة

 ٌر الجزاءدمت بخٌر، وجزاك هللا خ

 موظفو الشركة

 ...... :التوقٌع

 ." ..... الٌوم ..... الموافق

 نموذج رسالة شكر وعرفان لفاعل خير

ٌّر شخص عظٌم، وفعل الخٌر م فٌها، كما  -سبحانه وتعالى-ن مكارم األخالق، وهو من األمور التً أمرنا هللا فاعل الخ

أمرنا الرسول علٌه الصالة والسالم أن نفعل الخٌر قدر استطاعتنا، وفً ذلك سندرُج نموذج رسالة شكر وعرفان لفاعل 

 :خٌر

 :شكر وثناء إلى السٌد المحترم فاعل الخٌر "

 :تحٌة طٌبة وبعد

ل هذا الكرم الفٌاض تجاه هؤالء األفراد المحتاجٌن لكسب قوت ٌومهم وإعانتهم على قضاء حوائجهم من قام بأداء ك

الحٌاتٌة، لك كل االعتراف منا بأنك شخص نادر فً هذا الزمان، فال ٌوجُد الكثٌرون ممن ٌتشابهوَن معك فً هذه الصفات 

اعتزازنا بمجهودك الجبار فً حل ما ٌمر به هؤالء من الحمٌدة فً الوقت الحاضر، لذلك نرٌد أن نبلغك بمدى تقدٌرنا و

أزمات مالٌة تعرضهم للكثٌر من األزمات النفسٌة، وٌجب أن تتأكد من نٌلك لمكانة كبٌرة وعظٌمة فً نفوسنا، مع الدعاء 

 .الحثٌث لك بأن تكون ذخًرا لكل ضعٌف وسبب فً رفع المعاناة عن المحتاج

 .كل الشكر والتقدٌر

 ."......... .... الموافقالٌوم: .....

 نموذج رسالة شكر وتقدير للمعلم

 ًْ ، وهو العقل الُمدبر، وهو ذروة االنطالقة، هل ٌوجد أحق من المعلم بشكره وتقدٌره، هو نبراس األمة، وهو أساس السع

وبدون المعلم األمة تبقى جاهلّة دون شًء، ومهما قٌل من كلمات عنه فإنها لن توفٌه ولو جزًءا بسًٌطا من حقه، ولكنَنا 

 :على أمل أن نوصل قلٌالً من الحب والشكر للمعلم فً رسالة لشكره وتقدٌره



 شكر وتقدٌر "

 :حٌة طٌبة وبعدمعلمً الفاضل: ...... ت

أكتب إلٌك هذه الكلمات ألعبر لك ولو قلٌالً عن فائق حبً واحترامً وامتنانً لشخصك الكرٌم، فإنَنا دونك ودون جهودك 

الحثٌثة وعطائك الدائم لما وصلنا إلى ما نحن علٌه اآلن، فكل الكلمات قلٌلة فً حقك، فأنت قدوتنا فً كل شًء، فإنك كنت 

ٌُعلّم أبناءه كّل مفٌد، فأنت ٌا معلمً الكرٌم مثل الشمعة التً لم تنشغل وما زلت بالّنسبة لً  بمثابة األب الحانً الذي 

 .باحتراقها، بل هّمها إنارة الطرٌق لآلخرٌن

 .فائق شكري وتقدٌري

 ...... :طالبك

 " ........ الٌوم: ...... الموافق

 نموذج رسالة شكر وعرفان لموظف

ٌّة، وتقدٌم أفضل ما لدٌهم، وفً ذلك  ال بد من توجٌه الشكر والعرفان واالمتنان للموظفٌن، كً ٌستمروا فً العمل بفعال

 :سندرُج نموذج رسالة شكر وعرفان لموظف

 ررسالة شكر وتقدٌ "

 .......... السٌد: ............. المحترم، الوظٌفة .......... ، الوحدة التنظٌمٌة

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته، أما بعد، فإنه ٌشرفنا أن نتقدم لك بجزٌل الشكر واالمتنان والعرفان على عطائك الدائم، 

ٌُحتذى به فً المؤسسة ومثالً أعلى لكافة وتفانٌك المستمر فً عملك، وإخالصك وزهدك فً أدائك، فقد أصبحت ن موذًجا 

 .العاملٌن فً الشركة. ونسأل هللا العلً القدٌر أن ٌوفقك دوًما، وٌلهمك طرٌق الصواب والعرفان والنجاح فً كل خطوة

 .نتمنى لكم مزًٌدا من التقدم والنجاح

 ........... :مدٌر المؤسسة

 " ......... الٌوم: .......... التارٌخ

 كيفية كتابة نموذج رسالة شكر وعرفان

ٌّب، وأثرها دائم طٌلة العمر، وفً ذلَك سندرج كٌفٌة كتابة نموذج رسالة شكر وعرفان،  مع حرٌة الكلمات أثرها ط

 :االختٌار فً الصٌغة تأكًٌدا

  ٌُكتب : أي  ًّ ٌفضل كتابة عنوان الرسالة الُموجهة بشكل واضح فً األعلى خاّصة إن كانت الرسالُة بشكل رسم

 .رسالة شكر وعرفان، أو شكر وتقدٌر وامتنان

 ٌمكُن استخدام صٌغة المفرد للمخاطب، أو صٌغة الجمع تعظًٌما، وال خالف. 

 أن ٌتضمن النموذج اسم مرسلها واسم المرسل إلٌه )المسؤول( وتدرجه الوظٌفً أو مكانته العلمٌة. 

 كتابة التارٌخ والٌوم، وهو أمًرا غاٌة فً األهمٌة لتوثٌق الرسالة. 

 محاولة كتابة ما قام به المخاطب من إنجاز وسبب كتابته تلك الرسالة فً األساس. 

  فً العمل الجٌد، أو فً طٌلة العمر، أو حسب ما تراه مناسًباالدعاء للمخاطب باالستمرارٌة. 

 نموذج رسالة شكر وعرفان جاهز للطباعة

 :فٌما ٌأتً مجموعة من نماذج رسائل الشكر والعرفان جاهزة للطباعة



 



 



 

  

 


