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،المؤسسة - القبول في الجامعةفي لجنة   أعزاءي  

الحادي عشر مع مرتبة الشرف في صف اللغة اإلنجليزية من مدرسة الصف  فيتارا لقد كان من دواعي سروري أن أدرّس 
بقدرتها على التعبير عن المفاهيم والنصوص الصعبة،   إعجابي تارا أثارت   الفصل،مارك توين الثانوية. منذ اليوم األول في 

أدبية   ناقدةتارا  الفصل وخارجه. داخل  –وحساسيتها للفروق الدقيقة في األدب، وشغفها بالقراءة والكتابة والتعبير اإلبداعي 
ولديها أعلى توصياتي كطالبة وكاتبة  وشاعرة،موهوبة  . 

في النظر إلى التفاصيل الدقيقة في األدب والغرض من أعمال المؤلفين. أنتجت ورقة أطروحة غير عادية لمدة عام  موهوبةتارا 
اء  حول تطوير الهوية اإلبداعية، حيث قارنت األعمال من ثالث فترات زمنية مختلفة وجمعت وجهات نظر ثقافية وتاريخية إلثر

وبالغة عن استنتاجاتها وأجابت على  بوضوحتارا دفاع عن أطروحتها أمام أقرانها، تحدثت  تحليلها. عندما ُطلب منها تقديم
األدبية، وخاصة الشعر. تنشر شعرها في مجلة مدرستنا   جهودهاتارا األسئلة بطريقة مدروسة. خارج حجرة الدراسة، تكرس 

ت وعي عميق تدفعها الستكشاف الفن والكتابة  األدبية، وكذلك في المجالت اإللكترونية. إنها شخصية ثاقبة وحساسة وذا
 .وفهم أعمق للحالة اإلنسانية

العام مشاركًا نشًطا في نقاشاتنا، وكانت دائًما تدعم أقرانها. تسمح لها طبيعتها المهتمة وشخصيتها بالعمل   طوالتارا كانت 
ى عندما تختلف عن آراءها. عندما أجرينا نقاًشا بشكل جيد مع اآلخرين في إطار فريق، حيث إنها تحترم دائًما آراء اآلخرين حت 

باسم الجانب المقابل آلرائها. أوضحت أن اختيارها بدافع الرغبة في وضع   التحدثتارا اختارت   ،مالسالفي الفصل حول قوانين  
كتساب فكرة أوضح عن القضية من جميع الزوايا . على مدار  نفسها مكان اآلخرين، والنظر إلى القضايا من منظور جديد، وا

االنفتاح والتعاطف مع آراء اآلخرين ومشاعرهم ووجهات نظرهم، جنًبا إلى جنب مع جميع الصفات    هذاتارا  العام، أظهرت 
 .التي تجعلها متميزة كطالبة في األدب وكاتبة مزدهرة

لقبول في برنامج البكالوريوس  في القيام بأشياء رائعة ومبتكرة في مستقبلها. أوصي بها بشدة ل ستستمرتارا أنا متأكد من أن 
باستمرار إلى الحصول على تعليقات بناءة حتى   ىمساعيها. وتسعومركزة في  ومتفانية، وبديهية،الخاص بكم. إنها موهوبة، 

حًقا   هيتارا  تتمكن من تحسين مهاراتها في الكتابة، وهي ميزة نادرة ومثيرة لإلعجاب لدى طالبة في المدرسة الثانوية. 
تميزة ستثير إعجاب كل من تلتقي به. ال تتردد في االتصال بي إذا كان لديك أي أسئلة على شخصية م   

service@studyshoot.com. 
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