
 

 

 ومشاركة الصيفية إجازته تدوين على البعض يحرص   حيث   كامل، الصيفيه االجازه عن ايميل

عتادة، اإللكترونية الرسائل عن م ختلفة بطريقة   أصدقاءه مع رحلته تفاصيل  ترتيبية بطريقة بل الم 

 باإلضافة االيميل، كتابة كيفية سن درج مقاالتي موقع عبر لذا اإللكتروني، البريد عبر لاليميل

 .الصيفية العطلة عن االيميالت نماذج ألجمل

 

 الصيفية االجازة عن ايميل كتابة كيفية

 

 الصحيحة بالطريقة التعريف من ب دّ  ال الصيفية، اإلجازة عن االيميل لرسالة التطّرق قبل

 :التالية الخطوات إتّباع بكتابته يتمّ  حيث االيميل، لكتابة السليم والترتيب

 

 اإللكتروني البريد وعنوان للم رسل، اإللكتروني البريد عنوان توضيح الضروري من بداية  

 .الرسالة وعنوان إليه، للم رسل

 .حاله عن واالطمئنان إليه، الم رسل للشخص الطيّبة التحّية إلقاء

 التطّرق من ب دّ  فال الصيفية، اإلجازة عن هو مقالنا حالة ففي الرسالة، إرسال سبب توضيح

 .إرسالها لسبب

 .إليه الم رسل للشخص والتقدير المحبة على تدلّ  بعبارة الرسالة إنهاء

 م ختصرة ختامية بعبارات االيميل نختم الرسالة، تفاصيل كافة وعرض كتابة من االنتهاء بعد

 .وموجزة

 .الرسالة نهاية في إليه والم رسل الم رسل، اسم كتابة إعادة يمكن

 

ا شاهد  باالنجليزي الحضور عن اعتذار ايميل: أيض 

 

  الصيفيه االجازه عن ايميل

 

 ضغوطات مرحلة بعد تأتي وخاصة للشخص وأجملها اللحظات أمتع من الصيفية اإلجازة ت عتبر

 ايميالت ضمن الجميلة اللحظات هذه األصدقاء فيتشارك ومهنية، عملية أو جامعية، أو مدرسية،

 :التالي بالنموذج تأتي الكترونية،

 

 : ______من

 : ______إلى



 

 

 : _____الموضوع

 : _____الغالي صديقي

 

 مع لعناقك اشتياقي ةحرار تصلك أن آمل الطّيب، لقلبك أ رسلها محبتي، بدفء م عطرة   طيّبة   تحية  

 الصيفية اإلجازة بأنّ  هلل الحمد الرحمن، من وعافية خير على ألقاك وأن البسيطة، الكلمات هذه

توقع، من أجمل كانت  بالسكينة المليئة وأنفاسها الطبيعة فهدوء موفق ا، للمكان اختيارنا كان لقد الم 

 .لقلبك الروح ت عيد بأّنها تشعر

 

ا مشاركتك عليّ  بأّنه شعرت    وأنت رسالتي تتلّقى أن وآمل السعيدة، إجازتي تفاصيل من بعض 

ا، تركتك   كما جيدة، بحالة  .منك برسالة عليّ  تبخل فال الجيدة، أخبارك أنتظر تمام 

 

 .وتقديري محبتي كامل مع صديقي، يا أشكرك

 

  باالنجليزي كامل الصيفيه االجازه عن ايميل

 

 البريد طريق عن وأقاربه أصدقائه مع الم متعة ورحلته الصيفية إجازته مشاركة البعض ي فّضل

 :التالي النموذجي بشكله يكون حيث االلكتروني،

 

: _____Dear Friend 

 

I have long been longing for a beautiful session in which we will meet 

together and have different conversations. I wanted to send you this e-

mail to tell you about the joy of feeling and renewing the breath of life 

with this beautiful vacation, in which I got away from the stresses and 

problems of the tiring practical life, as I went through various enjoyable 

experiences, Like diving in the depths of the sea to explore a more 

wonderful marine world, as well as learning how to catch fish from the 

seas that are suitable for that. 

 

Enjoying life here, you feel that the boats of life are moving quietly and 

calmly, without noise and fuss. 



 

 

 

I miss you my friend, may I meet you in good health, and I am waiting for 

your reply to hear your news. 

 

Thank you dear, see you well 

 

 كامل الصيفيه االجازه عن ايميل ترجمة

 

 : ________العزيز صديقي

 

ا، فيها نجتمع جميلة لجلسة   شوقي طال لقد  أ رسل أن وددت   اختالفها، على األحاديث ونتسامر مع 

 اإلجازة هذه مع الحياة أنفاس وتجّدد الشعور بهجة عن ألخبرك االلكتروني البريد هذا لك

غوطات عن بها ابتعدت   التي الجميلة، تعبة، العملية الحياة ومشاكل ض   تجارب في خضت   فقد الم 

ا لتستكشف البحار أعماق في كالغوص مختلفة، ممتعة ا عالم   وتعلمت كما رائع، من أكثر بحري 

 .لذلك تصلح التي البحار من األسماك صيد كيفية

 

 .وضّجة ضوضاء ال وبسكينة، بهدوء تسير الحياة مراكب بأن تشعر هنا، الحياة ممتعة

 

 .ألخبارك الستمع رّدك وأنتظر كما وعافية، خير في ألقاك عساني صديقي، يا أفتقدك

 

 .خير على ألقاك عزيزي، شكرا

 

ا شاهد  جاهز باالنجليزي شكر يميل: أيض 

 

  الصيفيه االجازه عن ايميل نموذج

 

 :التالي منها نعرض الصيفية، اإلجازة بمناسبة لألصدقاء إرسالها ي مكننا التي النماذج هي عديدة  

 

 : ______من



 

 

 : _______إلى

 : ______الرسالة موضوع

 : _______العزيز صديقي

 

 .وعافية بصحة تكون أن وآمل اإللكتروني، البريد هذا مع تحياتي أطيب لك   أرسل أن يسّرني كم

 

 كثب، عن وتفاصيله بالعالم ونستمتع العمل، ضغوطات من فيها نخرج لرحلة   انتظارنا طال لقد

قبل، السبت مطلع من ستبدأ صيفية إجازة فهناك اآلن، لك رسالتي سبب وهو  لها خططنا وقد الم 

 أن يسّرنا سوريا، في الجميلة البحرية واألماكن للغابات بّرية رحلة   لتكون العمل، طاقم جميع

 .حياتنا في جميلة ذكرى لتكون إلينا انضمامك وي سعدنا معنا تكون

 

 .األمكنة اختيار في ورأيك صديقي، يا إجابتك أنتظر

 

 .ودعواتي السالمة رافقتك

 

 : ______صديقك

 

ا شاهد  قصيرة صديقتي الى باالنجليزي ايميل رسالة: أيض 

 

  الصيفية االجازة عن لصديق باالنجليزي ايميل كتابة

 

 :التالي الترتيبي بالشكل الصيفية، اإلجازة عن االيميل نموذج يأتي

 

: _________From 

: _______To 

 

My dear friend, may my message reach your heart while you are in good 

condition, for I sent my longings with its letters to spread them like 

fragrances in the folds of your soul. I will leave it and return to my work 



 

 

life and work pressures. I found my comfort and peace in this enjoyable 

trip. 

 

I hope to hear good news about you and your work. I have missed you so 

much. 

 

I love you so much, and I miss you so much. 

 

: _____Your loving friend 

 

  الصيفية االجازة عن لصديق باالنجليزي ايميل كتابة ترجمة

 

 : _____من

 : ______إلى

 

روفها مع أشواقي بعثت   فقد جيدة، بحالة وأنت   قلبك تطال   رسالتي عساها الغالية، صديقتي  ح 

، ثنايا في كالعبير   لتنثرها  أقرب غابة   على يطل   الذي الكوخ داخل من رسالتي لك   اكتب روحك 

ا، بزيارتها قمت التي األماكن أجمل من إّنها الخيال، من تكون ما  سأغادرها كيف أعلم ال مؤخر 

 .الم متعة الرحلة هذه في وسكينتي راحتي وجدت   فقد العمل، وضغوطات العملية لحياتي وأعود

 

ا أسمع أن أتمنى ، جميلة أخبار  ، وعن عنك  ا لوجودك   اشتقت   فقد عملك   .كثير 

 

ا، أحبك   ا وأشتاقك   جد   .كثير 

 

  : ______الم حبة صديقتك  

 


