
 

 صيغة خطاب شكر على الجهود المبذولة

النّماذج أن تشمل على كثير من الّصدق والوفاء، عن الجهود المبذولة في ُمختلف المسارات والنّواحي، وقد   يُتوقّع من تلك

 اخترنا لكم مجموعة مميّزة من أحلى صيغ نماذج شكر، عبر اآلتي:

 نموذج أول صيغة خطاب شكر على الجهود 

التّعبير عن الّشكر واالمتنان للُمدير أو األستاذ أو   يستطيع القّراء أن يقوموا على اعتماد النموذج اآلتي، ضمن مسارات

 الدكتور، في اآلتي:

  بسم هللا الّرحمن، والّصالة والّسالم على سيّد الخلق محّمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أّما بعد ///

ــ يسّرني أن أحمل القلب بما فيه من مشاعر جميلة، وأتقدم إلى السيد / ــــــــــــــــــــــ  ـ

بأسمى وأجمل كلمات الشكر التي تنبع من القلب علّها تصل إلى القلب بشكل ُمباشر، وذلك عن حجم الجهود الكبيرة التي 

قدّمها في سبيلي، وفي سبيل جميع الّطالب المعنيين بمسارات التّعليم، حيث حرصت منذ اللحظة األولى للنجاح، على تقديم 

فرحة الكبيرة التي غرسها هذا األستاذ في قلوبنا جميعًا، سائلين هللا أن تدمم عليه  أجمل عبارات الّشكر، للتعبير عن ال

 الّسعادة، وأن يُكرمه بالتوفيق إلى ما فيه الخير.

ــ   مرسله لكم: ـــــــــــــــــــــــ

 صيغة خطاب شكر على الجهود المبذولة  نموذج ثاني

وهي من الّصيغ المميّزة التي تُعبّر عن حجم المشاعر الجياشة، وعن تقدير الجهود الكبيرة، وعن ذلك نطرح لكم أجمل 

 صيغة شكر، في اآلتي:

هر /ــــــــــــــــــ لعام /ــــــــــــــــ، إلى حضرة  بسم هللا الّرحيم، والحمد هلل رّب العالمين، مع تاريخ يوم / ــــــــــــــــــ من ش

ــ   السيد/ ـــــــــــــــــــــــ

أتقدّم إليكم باسمي واسم جميع العَمال، والموّظفين بأسمى آيات الُحب واالمتنان عن حجم الجهود األخيرة التي أثمرت عن 

عن أداء تلك األمانة، إال أنّها الطريقة التي نستطيع من تغيير حياة الموّظفين لألفضل، حيث تعجز الحروف والكلمات 

خاللها التّعبير عن حجم االمتنان الذي نشعر به في القب، والنّاتج عن مساحات اإلخالص التي تمتلكونها في قلوبكم الطيّبة، 

 م عليكم ورحمة هللا وبركاته.شاكرين لكم هذا الجهد الكبير، راجين من هللا أن تدوم عليكم بركات التوفيق والمحبّة، والّسال

ــ   مرسله لكم: ـــــــــــــــــــــــ

 كلمات شكر على الجهود المبذولة جاهزة للطباعة

اعر الّشكر من الخير  إّن الّشكر هو العبادة المميّزة التي تُعبّر عن أخالق فاضلة يُمكن لإلنسان أن يتحلّى هبا، حيث تزيد مش

 بين النّاس، وتُعبّر عن كثير من الوفاء، وعن ذلك نطرح اآلتي:

بسم هللا والحمد هلل، والّصالة على رسول هللا، يُسعدنا أن نتوجه بالّشكر إلى حضرة األخ واألستاذ )اسم األخ(   •

منت اإليجابيات على كافّة  عن الُجهود الكبيرة التي قدّمها خالل الفترة الماضية، والتي أثمرت عن كثير 

 األصعدة، جزيل الّشكر والتّقدير.

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، نُحّمل هذه الُحروف أمانة أن تصل بالّشكر بأسمى آياته وأشكاله، إلى حضرة الُمدير  •

الفاضل )اسم المدير( الذي قام على رعاية مسارات الُمستقبل، وعمل على ترسيخ الُخطوات اإليجابية في 

 لوب الجميع.ق

إليكم نكتب كلمات الّشكر، وفاًء لمشوار العطاء الّطويل الذي قدّمتم فيه أجمل اللوحات الخالدة، وعن تلك  •

 الجهود يسّرنا أن نُبارك ألنفسنا معرفتكم، وأن تدوم عليكم الصّحة والعافية، ويدوم عليكم العطاء.

يكم بأسمى عبارات الّشكر، وأحلى كلمات الوفاء عن  الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، بسم هللا نتقدّم إل •

 ُجهودكم الكبيرة التي أثبتتم عبرها أّن اإلنسان قادر على النّجاح، وقادر على صناعة المجد واألمل.

 صيغة خطاب شكر باإلنجليزي على الجهود المبذولة 



 

تحرص الِجهات على تناول ُمختلف األصناف من الخطابات، وبكافّة اللغات المقروءة، لما تنّص عليه مشاعر الّشكر من 

 الوفاء ومن تعزيز مساحة اإلخالص واإلقبال على العَمل، وعن ذلك نطرح أجمل صيغة خطاب شكر باإلنجليزي في اآلتي: 

To Mr. /_________ the employee of /______ in the /______ department 

With full loyalty and pride, we extend to you the highest verses of love and thanks, to the 

virtuous brother, for his great efforts, which had a positive role in advancing the wheel of 

production, which stems from the sincerity of trust and sincerity in work, in order to 

encourage more of those efforts, and more positive ideas that It expresses the solidarity of the 

spirit of work in a distinguished atmosphere, which makes us a unified team in addressing all 

stages and obstacles in the paths of development and success of the institution, with many 

thanks once again, may God grant you success and bless your efforts always. 

Signature.__________________ : 

 

 ترجمة صيغة خطاب شكر باإلنجليزي على الجهود المبذولة 

ــ   /لإلى الّسيد الفاض ــ ــــــــ  ـــــــــــــ الموّظف في مؤسسة /ـــــــــــــــــ في قسم /ــــــــــــــــــ

بكامل الوفاء والفخر، نتقدّم لكم بأسمى آيات الُحب والّشكر، لألخ الفاضل، عن جهوده الكبيرة التي كان لها الدّور اإليجابي 

العمل، وذلك من أجل تشجيع المزيد من تلك الُجهود،  في الدّفع بعجلة اإلنتاج، والتي تنطلق من صدق أمانة وإخالص في

والمزيد من األفكار اإليجابيّة التي تُعبّر عن تكاتف روح العمل وسط أجواء مميّزة، تجعل منّا فريقًا موّحدًا في التصدّي  

وبارك في جهودكم   لكافّة الَمراحل والعقبات في مسارات تطوير ونجاح المؤسسة، مع جزيل الّشكر مّرة أخرى، وفقكم هللا

 دائًما.

 التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــ. 

  أجمل خطاب شكر على الجهود المبذولة للموظفين

وهي من الّصيغ المميّزة التي تزيد من حالة التّرابط الُمجتمعي، وتزيد من حالة التّوافق بين أفراد الّشركة، والدّفع إيجابيًا في  

 ذلك نطرح أجمل صيغ شكر للُموظفين:عجلة البناء واإلنتاج، وعن 

بسم هللا الّرحمن الّرحيم، نتوّجه بالّشكر إلى جميع الموّظفين العاملين في جميع األقسام، عن الجهود الكبيرة   •

 رحلة األخيرة، والتي أثبتتم من خاللها أنّكم الّسند الجميل لنا في كّل مرحلة. التي تّم بذلها في المَ 

دة، نزّف لكم التّهاني والتبريكات، ومشاعر الفخر والوفاء، عن جهودكم األخيرة، التي بكامل الفرحة والّسعا •

أثمرت عن كثير من اإليجابيات في مسارات عمل الّشركة، فأنتم االهل والّسند، وأنتم ُصحبة الخير، شكرا 

 لكم.

ر الموّظفين، فجميع كلمات  بكثير من الوفاء، نُبارك لكم هذه الفترة الّصعبة من العمل، والتي كنتم فيها خي •

 الّشكر والتّقدير نقف عاجزة عن التعبير في حضرة الجهود الكبيرة التي قدمتموها لنا. 

إلى الّسادة الموّظفين العاملين في جميع األقسام، يّسر إدارة شركتنا أن تتوّجه بأسمى آيات الُحب، والعُرفان  •

 شاكرين لكم هذه الجهود المبذولة.  بالجميل، إلى جميع الموظفين العاملين في مؤسستنا،


