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تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة. Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة
زواجكما.

La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita.
Con affetto.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم. Ormai la frittata è fatta. Auguroni!

غير رسمية، تُستخدم لتهنئة عروسين جديدين تعرفهما جيدا

ألف مبروك ألجمل عروسين. Ormai hai detto "sì". Tanti auguri.

غير رسمية، تستخدم عند تهنئة عروسين تعرفهما جيدا

ألف مبروك للعروس والعريس على
زواجهما السعيد.

Congratulazioni agli sposi.

تُستخدم، عند تهنئة عروسين جديدين
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هنيئا على الخطوبة! Tanti auguri

صيغة متعارف عليها تُستخدم لتهنئة شخص ما على خطوبته

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما
وتمنياتي لكما بحياة سعيدة.

Auguri ai novelli fidanzati!

تُستخدم لتهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

I nostri migliori auguri in questa nuova fase della vostra
vita.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا
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ألف مبروك على الخطوبة. أرجو لكما أنْ
تعيشا أجمل لحظات السعادة معا.

Tanti tanti auguri per una vita felice insieme.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما
موعد الزفاف؟

A quando le nozze?? Tanti auguri!

تُستخدم عند تهنئة شخصين تعرفهما جيداً عقدا خطوبتهما حديثا، وللسؤال عن موعد الزفاف
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عيد ميالدٍ سعيد! Tanti auguri

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ميالدٍ سعيد! Buon Compleanno!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة
والهناء!

Cento di questi giorni!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد
ميالدك.  

Auguroni

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد
سعيد!

Possano tutti i tuoi desideri avverarsi in questo giorno.
Auguri!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

تمنياتي لك بالسعادة في هذا اليوم الخاصّ.
عيد ميالد سعيد!

Ti auguro un felice compleanno!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد
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عيد ميالدٍ سعيد! Felice anniversario!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ... سعيد! Buon anniversario di...

تهاني بمناسبة االِحتفال بأعياد معينة مثل عيد زواج

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد! Dopo ...anni siete ancora inseparabili. I nostri migliori
auguri!

تُستخدم للتأكيد على طول الزواج والتهنئة بعيد سعيد

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
العشرين!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Cristallo

تستخدم لالحتفال بمناسبة العيد العشرين للزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي
لزواجكما!

Tanti auguri per le vostre Nozze d'Argento

تستخدم لالحتفال بمرور ٢٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
األربعين!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Smeraldo

تُستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٤٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما
الثالثين!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Perle

تستخدم لالحتفال بمرور ٣٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ
٣٥!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Zaffiro

تستخدم لالحتفال بمناسة مرور ٣٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي
لزواجكما!

Tanti auguri per le vostre Nozze d'Oro

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٥٠ سنة على الزواج
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أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي
لزواجكما!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Diamante

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٦٠ سنة على الزواج
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تمنياتي لك بالشفاء العاجل Buona Guarigione

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها وتوجد عادة على البطاقاتِ الجاهزة

أتمنى لك الشفاء العاجل Rimettiti presto

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

نتمنى لك الشفاء العاجل. Ti auguriamo tutti una pronta guarigione!

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها، من أكثر من شخص

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع
وقتٍ.

Rimettiti al più presto.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

كل التمنيات بالشفاء العاجلِ من جميع
العاملين في.... 

Da parte di tutti noi, i migliori auguri di pronta
guarigione.

أمنيات بالشفاء من عدة أشخاصٍ زمالء في العمل

نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر
فيك.

Rimettiti presto. Tanti auguri da parte di tutti noi.

أمنيات بالشفاء من عدّة أشخاص زمالء في العمل
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ألف مبروك على... Congratulazioni per...

جملة تهاني ذات صيغة متعارف عليها
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أتمنّى لك التوفيق والنجاح في... Ti auguro il meglio per il tuo futuro

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

أتمنى لك كل النجاح Ti auguro un gran successo in...

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

نودّ أنْ نُهنّئك بـ... Ti inviamo le nostre più sentite congratulazioni per...

تُستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن

برافو على... Complimenti!

تستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن، أقل رسميّة 

ألف مبروك على نجاحك في امتحان
رخصة السياقة!

Complimenti per aver superato il test di guida!

تستخدم عند تهنئة شخص على نجاحه في امتحان قيادة السيارات

برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك! Complimenti. Sapevamo che ce l'avresti fatta!

تستخدم عند تهنئة شخص، عادةً صديق قريب أو شخص من العائلة

مبروك! Bravo!

غير رسمية، قليلة االستعمال نسبيّا، صيغة مختزلة للتهاني وتستخدم عند تهنئة شخص
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ألف مبروك حصولك على الشهادة
الجامعية!

Complimenti dottore!

تستخدم عند تهنئة شخص على التخرج من الجامعة

ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك! Congratulazioni per il risultato!

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانت المدرسية

برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

Secchione! Ottimo lavoro!

جملة غير رسمية ودارجة، تستخدم عندما ينجح شخصا تعرفه معرفة جيدة بامتياز في اجتياز االمتحانات

Page 5 22.05.2023



Personnel
Meilleurs Vœux

ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا
سعيدا في عالم العمل!

Complimenti dottore e buona fortuna nel mondo del
lavoro

تستخدم عند تهنئة شخص على الحصول على شهادة الماجستير وتمني مستقبل واعد لهم

ألف مبروك على النتائج الباهرة في
االمتحانات وحظا سعيدا في خططك

المستقبلية.

Complimenti e tanti auguri per il futuro

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات، ولكن في حالة ما إذا لم تكن تأكدا من التحاقهم بالجامعة أو سوق العمل

ألف مبروك على النجاح في االمتحانات.
تمنياتي لك بالتوفيق في حياتك العملية.

Complimenti per il risultato raggiunto e tanti auguri per
la tua carriera futura

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات المدرسية، شخص بصدد البحث عن عمل

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك
قضاء وقت رائع!

Complimenti, ti auguro il meglio in questa nuova
esperienza!

تستخدم عند تهنئة شخص يحصل على مكان له في الجامعة
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لقد نزل علينا الخبر المفاجئ بموت ...
نزول الصاعقة، وإننا لنودّ أن نقدم إليكم

أخلص عبارات التعازي.

La perdita da voi subita è per noi motivo di dolore e di
sincera commozione. Con affetto.

تستخدم عند تعزية شخص في موت شخص عزيز عليه. يمكن أن يكون الموت متوقعا أو غير متوقع

تقبّلوا منا أخلص عبارات التعازي بوفاة
المغفور له.

Ci stringiamo a voi in questa terribile disgrazia che vi ha
colpito.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له

أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم
الحزين.

La tragedia che ha colpito la vostra famiglia è per noi
motivo di dolore. Vogliate gradire le nostre più sentite
condoglianze.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له
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لقد جزعنا وأصبنا بصدمة بسبب وفاة
ولدك/ابنتك/زوجك/زوجتك، ... المفاجئة .

Ci uniamo al vostro dolore per la prematura perdita del
caro/della cara...

تستخدم عندما تعزي أحدا ما على وفاة ابنه/ابنته/زوجها/زوجته (يتضمن اسم المتوفى)

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

L'espressione del nostro cordoglio vi giunga in una così
triste circostanza.

تستخدم عندما تعزي شخصا ما على وفاة أحد المقربين منه

قلبنا معكم ومع عائلتكم بما ألم بكم من
محنة في هذا الوقت الصعب.

In una simile circostanza dove le parole sono inutili, ci
uniamo con tanto affetto al vostro dolore.

تستخدم عند تعزية شخص ما بوفاة أحد المقربين منه
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نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد
في...

Tanti tanti auguri per questo nuovo lavoro

تستخدم عندما تتمنى ألحد ما النجاح في عمله الجديد

منا جميعا في...، نتمنى لك حظا طيبا في
عملك الجديد.

Da parte di tutti noi, buona fortuna per il nuovo lavoro!

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحدهم النجاح في عمله الجديد

نتمنى لك حظا طيبا في منصب... الجديد
الخاص بك

In bocca al lupo per il nuovo lavoro!

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في منصبه الوظيفي الجديد

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي
األخير.

I nostri migliori auguri per il tuo nuovo lavoro.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في العمل الجديد

تهانينا على حصولك على العمل! Complimenti per il nuovo lavoro!

تستخدم عند تهنئة أحد ما على حصوله على عمل جديد، يكون عمال مربحا عادة
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حظا طيبا في يومك األول في... In bocca al lupo per il tuo primo giorno di lavoro

تستخدم لتمني يوما طيبا ألحدهم في أول يوم في العمل الجديد
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سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم
الجديدة. تهانينا.

Le più vive e cordiali felicitazioni per il lieto evento!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

تهانينا على مولودك الجديد! Auguroni al nuovo nato/al nuovo arrivato!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك
والبنك/ابنتك.

Tanti auguri alla nuova mamma.

تستخدم لتهنئة امرأة على والدة طفلها

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع
صبي/بنت!

Cordiali felicitazioni per la nascita della vostra splendida
creatura.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهما

إلى الوالدين الفخورين ب... . تهانينا على
مولودكما الجديد. أنا متأكد أنكما ستكونان

والدين رائعين.

A voi e al vostro piccolo bimbo, gli auguri più veri, di
fortuna, buona salute e felicità.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم
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شكرا جزيال على... Grazie tante per...

تستخدم كرسالة شكر عامة

أود أن أشكرك بالنيابة عن زوجي/زوجتي
وعن نفسي...

Vorrei ringraziarti a nome mio e di...

تستخدم عند شكر أحد ما بالنيابة عنك وعن شخص آخر
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إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل... Non so davvero come ringraziarti per aver...

تستخدم عندما تكون ممتنا جدا لشخص ما على قيامه بعمل ما ألجلك

إنها جزء يسير من امتنانا لك على... Un piccolo pensierino per ringraziarti...

تستخدم عند تقديم هدية لشخص ما كشكر له

نود أن نقدم تشكراتنا الحارة ل... لقيامه
ب...

Grazie per aver...

تستخدم عندما تكون ممتنا لشخص ما لقيامه بشيء ما ألجلك

نحن ممتنون جدا لك ل... Ti siamo riconoscenti per aver...

تستخدم عندما تريد أن تشكر شخصا ما لقيامه بشيء ما ألجلك

ال شكر على واجب. بل على العكس:
الشكر موصول لك!

Di niente. Anzi siamo noi ad essertene grati!

تستخدم عندما يشكرك أحد ما عن شيء ما، ولكنه/لكنها أسدى لك معروفا
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التحيات الخاصة بالفصول من... Buon Natale e Felice Anno Nuovo

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة! Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

تستخدم في المملكة المتحدة لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

فصح مجيد! Buona Pasqua!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بيوم الفصح

عيد شكر مجيد! Buon Giorno del Ringraziamento

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الشكر

سنة جديدة سعيدة! Buon Anno!

تستخدم لالحتفال بالسنة الجديدة
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أعياد مجيدة! Buone Vacanze!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية وكندا لالحتفال باألعطال (خاصة المتعلقة بعيد الميالد/عيد الهانوكا)

عيد هانوكا مجيد! Felice Hanukkah

تستخدم لالحتفال بعيد الهانوكا

عيد ديوالي سعيد لك. فليكن عيد الديوالي
هذا مضيئا أكثر من ذي قبل.

Felice Diwali

تستخدم لالحتفال بعيد الديوالي

عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد! Buon Natale!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد

عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد! Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة
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