
Personlig
hilsen

hilsen - ægteskab
arabisk dansk

تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i
verdenen.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة
زواجكما.

Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres
bryllupsdag.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم. Tillykke med at I er blevet gift.

غير رسمية، تُستخدم لتهنئة عروسين جديدين تعرفهما جيدا

ألف مبروك ألجمل عروسين. Tillykke med at I har sagt ja til hinanden!

غير رسمية، تستخدم عند تهنئة عروسين تعرفهما جيدا

ألف مبروك للعروس والعريس على
زواجهما السعيد.

Tillykke til bruden og gommen og deres lykkelige
ægteskab.

تُستخدم، عند تهنئة عروسين جديدين

hilsen - Forlovelse
arabisk dansk

هنيئا على الخطوبة! Tillykke med jeres forlovelse.

صيغة متعارف عليها تُستخدم لتهنئة شخص ما على خطوبته

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما
وتمنياتي لكما بحياة سعيدة.

Jeg ønsker jer begge held og lykke med jeres forlovelse
og alt hvad der ligger forude.

تُستخدم لتهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I begge vil være
meget lykkelige sammen.

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

Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I vil gøre
hinanden ovenud lykkelige.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما
موعد الزفاف؟

Tillykke med jeres forlovelse. Har I besluttet jer for en
dato endnu?

تُستخدم عند تهنئة شخصين تعرفهما جيداً عقدا خطوبتهما حديثا، وللسؤال عن موعد الزفاف

hilsen - Fødselsdage og Jubilæer
arabisk dansk

عيد ميالدٍ سعيد! Fødselsdagshilsner!

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

عيد ميالدٍ سعيد! Tillykke med fødselsdagen!

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

أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة
والهناء!

Tillykke med dagen!

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

أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد
ميالدك.  

Jeg ønsker dig al lykke på din specielle dag.

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

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد
سعيد!

Må alle dine ønsker gå i opfyldelse. Tillykke med
fødselsdagen!

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

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

Jeg ønsker dig al den lykke denne specielle dag kan
bringe. Have en vidunderlig fødselsdag!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد
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عيد ميالدٍ سعيد! Tillykke med jubilæet!

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

عيد ... سعيد! Tillykke... bryllup!

تهاني بمناسبة االِحتفال بأعياد معينة مثل عيد زواج

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد! ... år og stadig i fuld vigør. Have et fantastisk jubilæum!

تُستخدم للتأكيد على طول الزواج والتهنئة بعيد سعيد

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
العشرين!

Tillykke med Porcelænsbrylluppet!

تستخدم لالحتفال بمناسبة العيد العشرين للزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي
لزواجكما!

Tillykke med Sølvbrylluppet!

تستخدم لالحتفال بمرور ٢٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
األربعين!

Tillykke med Rubinbrylluppet!

تُستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٤٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما
الثالثين!

Tillykke med Perlebrylluppet!

تستخدم لالحتفال بمرور ٣٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ
٣٥!

Tillykke med Koralbrylluppet!

تستخدم لالحتفال بمناسة مرور ٣٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي
لزواجكما!

Tillykke med Guldbrylluppet!

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

Tillykke med Diamantbrylluppet!

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٦٠ سنة على الزواج

hilsen - God Bedring Ønsker
arabisk dansk

تمنياتي لك بالشفاء العاجل Bliv rask snart.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها وتوجد عادة على البطاقاتِ الجاهزة

أتمنى لك الشفاء العاجل Jeg håber du kommer dig hurtigt og snarligt.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

نتمنى لك الشفاء العاجل. Vi håber du på benene igen snart.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها، من أكثر من شخص

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع
وقتٍ.

Tænker på dig. Håber du får det bedre snart.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

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

Fra alle på..., Få det bedre snart.

أمنيات بالشفاء من عدة أشخاصٍ زمالء في العمل

نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر
فيك.

Få det bedre snart. Alle tænker på dig her.

أمنيات بالشفاء من عدّة أشخاص زمالء في العمل

hilsen - Almindelige Lykønskninger
arabisk dansk

ألف مبروك على... Tillykke med...

جملة تهاني ذات صيغة متعارف عليها
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أتمنّى لك التوفيق والنجاح في... Jeg ønsker dig al held og lykke og succes i...

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

أتمنى لك كل النجاح Jeg ønsker dig al succes i...

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

نودّ أنْ نُهنّئك بـ... Vi vil gerne ønske dig tillykke med...

تُستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن

برافو على... Godt gået med....

تستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن، أقل رسميّة 

ألف مبروك على نجاحك في امتحان
رخصة السياقة!

Tillykke med din bestået køreprøve!

تستخدم عند تهنئة شخص على نجاحه في امتحان قيادة السيارات

برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك! Godt gået. Vi vidste du kunne gøre det.

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

مبروك! Tillykke!

غير رسمية، قليلة االستعمال نسبيّا، صيغة مختزلة للتهاني وتستخدم عند تهنئة شخص

hilsen - Akademiske Præstationer
arabisk dansk

ألف مبروك حصولك على الشهادة
الجامعية!

Tillykke med din dimission!

تستخدم عند تهنئة شخص على التخرج من الجامعة

ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك! Tillykke med beståelsen af eksamen!

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانت المدرسية

برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

Hvem er en klog kanin? Topkarakter, godt gået. 

جملة غير رسمية ودارجة، تستخدم عندما ينجح شخصا تعرفه معرفة جيدة بامتياز في اجتياز االمتحانات
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ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا
سعيدا في عالم العمل!

Tillykke med kandidaten og held og lykke i
arbejdsverdenen.

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.

Tillykke med de fantastiske eksamensresultater og held
og lykke i fremtiden.

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.

Tillykke med eksamensresultaterne. Jeg ønsker dig held
og lykke i din fremtidige karriere.

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

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك
قضاء وقت رائع!

Tillykke med universitetspladsen. Have det fantastisk!

تستخدم عند تهنئة شخص يحصل على مكان له في الجامعة

hilsen - Kondolencer
arabisk dansk

لقد نزل علينا الخبر المفاجئ بموت ...
نزول الصاعقة، وإننا لنودّ أن نقدم إليكم

أخلص عبارات التعازي.

Vi er alle dybt chokeret over at høre om... pludselige død
og vi vil gerne vise vores dybeste sympati.

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.

Vi er så kede af at høre om dit tab.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له

أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم
الحزين.

Jeg byder dig min dybeste kondolencer på denne mørke
dag.

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

Vi var forstyrret og kede af at høre om din
søns/datters/mands/kones alt for tidlig død,...

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

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

Modtag venligst vores dybeste og mest dybtfølte
kondolencer på dette vanskelige tidspunkt.

تستخدم عندما تعزي شخصا ما على وفاة أحد المقربين منه

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

Vores tanker er med dig og din familie i denne svære tid.

تستخدم عند تعزية شخص ما بوفاة أحد المقربين منه

hilsen - Karriere Præstationer
arabisk dansk

نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد
في...

Vi ønsker dig al held og lykke med dit nye arbejde hos...

تستخدم عندما تتمنى ألحد ما النجاح في عمله الجديد

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

Fra alle hos..., vi ønsker dig al held og lykke i dit nye
arbejde.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحدهم النجاح في عمله الجديد

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

Vi ønsker dig al held og lykke i din nye stilling som...

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

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي
األخير.

Vi ønsker dig al succes i dit seneste karriere træk.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في العمل الجديد

تهانينا على حصولك على العمل! Tillykke med arbejdet!

تستخدم عند تهنئة أحد ما على حصوله على عمل جديد، يكون عمال مربحا عادة
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حظا طيبا في يومك األول في... Held og lykke på din første dag hos...

تستخدم لتمني يوما طيبا ألحدهم في أول يوم في العمل الجديد

hilsen - Fødsel
arabisk dansk

سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم
الجديدة. تهانينا.

Vi var henrykte over at høre om fødslen af jeres nye
baby. Tillykke.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

تهانينا على مولودك الجديد! Tillykke med jeres nyankomne!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك
والبنك/ابنتك.

Til den nye mor. De bedste ønsker til dig og din
søn/datter.

تستخدم لتهنئة امرأة على والدة طفلها

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع
صبي/بنت!

Tillykke med ankomsten af jeres nye smukke baby!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهما

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

والدين رائعين.

Til de meget stolte forældre... . Tillykke med jeres
nyankomne. Jeg er sikker på I vil være vidunderlige
forældre.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

hilsen - Tak
arabisk dansk

شكرا جزيال على... Mange tak for...

تستخدم كرسالة شكر عامة

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

Jeg vil gerne takke dig på vegne af min mand/kone og
mig selv...

تستخدم عند شكر أحد ما بالنيابة عنك وعن شخص آخر
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إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل... Jeg ved virkelig ikke hvordan jeg skal takke dig for...

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

إنها جزء يسير من امتنانا لك على... Som et lille symbol på vores taknemmelighed...

تستخدم عند تقديم هدية لشخص ما كشكر له

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

Vi vil gerne vise vores varmeste tak til... for...

تستخدم عندما تكون ممتنا لشخص ما لقيامه بشيء ما ألجلك

نحن ممتنون جدا لك ل... Vi er dig meget taknemmelige for at...

تستخدم عندما تريد أن تشكر شخصا ما لقيامه بشيء ما ألجلك

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

Ingen årsag. Tværtimod: vi burde takke dig!

تستخدم عندما يشكرك أحد ما عن شيء ما، ولكنه/لكنها أسدى لك معروفا

hilsen - Helligdage
arabisk dansk

التحيات الخاصة بالفصول من... Glædelig Jul fra...

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة! Glædelig Jul og Godt Nytår!

تستخدم في المملكة المتحدة لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

فصح مجيد! God Påske!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بيوم الفصح

عيد شكر مجيد! Glædelig Thanksgiving!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الشكر

سنة جديدة سعيدة! Godt Nytår!

تستخدم لالحتفال بالسنة الجديدة
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أعياد مجيدة! God Jul og Godt Nytår!

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

عيد هانوكا مجيد! Glædelig Hanukkah!

تستخدم لالحتفال بعيد الهانوكا

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

Glædelig Diwali til dig. Må denne Diwali være ligeså
strålende som altid.

تستخدم لالحتفال بعيد الديوالي

عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد! Glædelig Jul! / God Jul!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد

عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد! God Jul og et Godt Nytår!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة
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