
 

  ذكلمة شكر وتقدير على الجهود المبذولة الستا

تحمل تلك الكلمة أمانة الوفاء واإلخالص إلى شخص الُمعلّم الّساهر على مستقبل األبناء، حيث يستحّق الكثير من الخير 

 والوفاء عن مشوار العمل الجاد والُمخلص، وعن ذلك نطرح الكلمة اآلتية:

الذي أخرج هللا به النّاس من الظلمات إلى النّور، بسم هللا والحمد هلل، والصالة والّسالم على سيدنا رسول هللا، المعلّم األّول 

وجعله آية لمن خلفه، سيّداتي سادتي، نقف معكم في هذه الكلمة للتعبير عن مشاعر الوفاء إلحدى القامات التي تتولّى  

قادر على أن  المسؤوليّة في معركة الدّفاع عن المستقبل، ومعارك النّجاح في بناء اإلنسان من أجل مستقبل أفضل، فالمعلم 

يغيّر الُمستقبل بيديه العاريتين، وقلبه الّطموح، وأفكاره اإليجابيّة المغروسة في الّطالب على اختالف مراحل التّعليم، وعن  

تلك الجهود الكبيرة والنّادرة، ال بدّ لنا من االعتراف بالّشكر واالمتنان والتّقدير، ألّن شكر الناس هو القيمة األخالقيّة 

بشكر هللا تعالى، والتي تنطلق في أهميّتها من كونها القيمة األخالقيّة التي تفرض علينا الحزم في التّعبير، فقد كتان  المقرونة

، فنحمد والنواحيلجهود الُمعلّمين الدّور األكبر في مسارات الخير، والقيمة اإلنسانيّة والعلميّة األكبر على كافّة المسارات 

 كر هللا على ما نحن فيه من الخير واألمل، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.هللا على تلك النعمة، ونش

  كلمات شكر وتقدير على الجهود المبذولة الستاذ

مين األفاضل، والتي اختصروا بها الكثير  وهي من الكلمات القصيرة التي عبّر من خاللها الّطالب عن مشاعرهم تجاه الُمعلّ 

 من اإليجابيات الُمهّمة على كافة األصعدة لم المعلم من دور بارز في خدمة الُمجتمع، وعن ذلك نطرح اآلتي:

استاذي الغالي، من أين لي بالكلمات التي تستطيع أن تُعبّر عن حجم االمتنان الذي تستحقّه في القلب، فأنَت  •

 تعّرفت من خاللها على نفسي، وأنَت بوصلة النجاح التي تعّرفت من خاللها على اتّجاهي. حكاية الخير التي

إّن مشاعر الّشكر، وكلمات الوفاء، هي ما أحمله في قلبي لك يا معلّمي الفاضل، عن سنوات من التّعب  •

 الفخر.  والُجهد، تلك التي أثبتت لنا بها أنّك األخ واألب واألم والوطن والحكاية التي تستحقّ 

إّن لنا في هذا اليوم وقفات في شكر األستاذ الّطيب الذي رسم لنا مالمح االمل بمستقبل واعد، وكان له   •

 البصمة األغلى واألعمق في ذاكرة القلب، عن سنوات من النّجاح، فاللهم بارك لتا فيه. 

نحمله لكم في القلب من  إليكم نزّف الُحروف األنيقة، علها تستطيع أن تُعبر ولو بالجزء البسيط عن ما •

 مشاعر، ومن امتنان وفرحة، شكًرا استاذي الغالي على ما قدمته في سبيلنا، وشكًرا على كميّة الوفاء.

 كلمة شكر وتقدير باإلنجليزي على الجهود المبذولة الستاذ 

ة التي يجري تسليط الّضوء عليها من قبل عدد واسع من الّطالب حوَل العالم، ألّن اللغة اإلنجليزيّة وهي من الكلمات الُمهمّ 

 من اللغات الُمهمة، والتي اخترنا منها اآلتي:

• My dear teacher, I am writing to you the words that try to express my feelings of 

gratitude and loyalty to you, and my appreciation for the years of hard work with 

which you have made the most beautiful efforts. Thank you in all languages. 

ي، إليكم أكتب الكلمات التي تُحاول أن تُعبّر عن مشاعر الّشكر والوفاء لكم، وعن تقديري أستاذي الغال •

 لسنوات العَمل الجاد التي قدّمتم بها أجمل الجهود، شكًرا لكم بكّل اللغات.

• The superiority of the teacher over the human being cannot be expressed in 

passing words, because it is a message in humanity, and an eternal value that we 

stand proudly with. Thank you, my dear teacher . 

إّن فضل المعلّم على اإلنسان ال يُمكن التّعبير عنه بحروف عابرة، ألنّه رسالة في اإلنسانيّة، وقيمة خالدة  •

 .نقف معها بفخر واعتزاز، شكًرا معلّمي الغالي

• Thank you, dear teacher, these are fleeting words written with sincerity of the 

heart before the ink touches them, and before the pen draws them, thanks to the 

kind teacher for the years of effort and toil. 

شكًرا للمعلّم الغالي، هي كلمات عابرة ومكتوبة بصدق القلب قبل أن يلمسها الحبر، وقبل أن يرسمها القلم،   •

 شكًرا للمعلّم الّطيب عن سنوات الُجهد والتّعب. 



 

• In my humble name, I extend the highest verses of love, thanks and gratitude to 

Professor (Professor's name) for the great efforts he made for the success of the 

educational process. May God bless us with you. 

باسمي المتواضع أتقدّم بأسمى آيات الُحب والّشكر والعرفان لحضرة األستاذ )اسم األستاذ( عن الجهود  •

 رك هللا لنا بك.الكبيرة التي بذلها في سبيل نجاح العمليّة التعليميّة، با

 


