
 

  كلمة شكر وتقدير على الجهود المبذولة للمدير

شرعنا الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، زمالئي الُمستمعين، إّن الّشكر هو أحد صور األخالق العظيمة التي أوصى بها 

اإلسالمي الحنيف، وهي من األمور المميّزة التي تُبنى على أساسها الحضارات، وتقوم عليها عالقات المودّة واالحترام بين  

النّاس، وعن تلك القضيّة نتوّجه بالّشكر إلى حضرة الُمدير الّطيب، الذي حمل على عاتقه قيادة دفّة العمل، وتصويب  

نّتائج على كافّة األصعدة، فالمدير هو الّشخص المعني بكافّة التخصصات واألقسام، وهو مسارات النّجاح لتحقيق احسن ال

المسؤول األّول عهن الفشل قبل النّجاح، فاألمانة المهنيّة في المدير تدفعنا لإلخالص في الّشكر، والوفاء له باإلخالص في 

نحّمل الكلمات أمانة الّشكر، بعد أن نُعّطرها بماء الورد،  العمل، والمدرسة والمحال التجاريّة، ومع هذه المناسبة الّطيبة،

 وعطر الريحان والياسمين إلى حضرة الُمدير الّساهر على مستقبل موّظفيه وأبنائه، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 كلمة شكر وتقدير على الجهود المبذولة للمدير المدرسي 

ن للمدير الذي رافقنا في أزهى سنوات العُمر، فوّجهنا إلى  بكثير من الوفاء والمحبّة نتقدّم بالّشكر واالمتنا •

 الخير، واختصر بنا الرحلة نحو األحالم الكبيرة. 

لطاما كنَت االخ والّسند، واألب الحنون الحريص على مستقبل أبناءه، وعن هذه اللحظة ال بدّ لنا من الوقوف   •

 ي بناء الّطموح الحقيقي في حياتي. احتراًما وتقديرا لتلك الجهود الكبيرة التي كانت الّسبب ف

إّن جميع الكلمات التي تُقال في صدد الّشكر تقف عاجزة في هذه اللحظة، على أن تحمل تلك األمانة، أو تُعّبر  •

 عن الحجم الكبير من االمتنان الذي تستحقّه في القلب يا مدّرسي الغالي.

حقّها يا من كنت الّسبب في تصويب قرارات شكًرا بكل لغات أهل األرض، شكًرا بكّل المشاعر التي تست •

 ُعمري، ويا من وقفت بجانبي حتّى لحظة التخرج من الجامعة، ممنون لَك حتّى األبد يا ُمديرنا الّطيب.

 كلمة شكر وتقدير باإلنجليزي على الجهود المبذولة للمدير 

نفس اإلنسان للُمدير الّساهر على مصلحة النّاس،  تُعبّر تلك الكلمة بحروفها الُمختصرة عن كثير من المشاعر المكنونة في 

 وقد اخترنا لكم باقة من أحلى العبارات والكلمات في شكر المدير، على الّشكل اآلتي:

With the highest verses of love, loyalty and sincerity, we extend a telegram of thanks to His 

Excellency the brother director and the virtuous professor (____), who has always been the 

true support, and the safe path through which we cross to other stages, and deeper successes . 

بأسمى آيات الُحب والوفاء واإلخالص، نتقدّم ببرقيّة شكر لسعادة الُمدير األخ واألستاذ الفاضل )ــــــــــــــ( الذي طالما كان 

 الّسند الحقيقي، والمسار اآلمن الذي نعبر من خالله إلى مراحل أخرى، ونجاحات أعمق.

Feelings of goodness and words of gratitude make us happy when they go out to the right 

people in our lives, and with this joy, I am pleased to present to the Director (the name of the 

manager) with many elegant feelings, thank you for the amount of loyalty . 

ير، وكلمات الّشكر عندما تنطلق لألشخاص الصحيحين في حياتنا، ومع هذه الفرحة، يسّرني أن أتقدّم  تُسعدنا مشاعر الخ

 لحضرة المدير )اسم المدير( بكثير من المشاعر األنيقة، شكًرا لَك على حجم الوفاء.

The humane director, who is kind to his employees, is one of the stories of goodness, the ones 

whose pages we review with pride and dignity. All words of gratitude stand incapable of 

expression, so we replace them with supplication 

از، إّن المدير اإلنساني، والعطوف على موّظفيه، هو حكاية من حكايات الخير، تلك التي نستعرض صفحاتها بفخر واعتز

 فكّل كلمات الّشكر تقف عاجزة عن التّعبير، فنستعيض عنها بالدّعاء، حفظك هللا إلى ما فيه الخير.


