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 المؤسسة، - أعزاءي في لجنة القبول في الجامعة

كثر الطلبة اال إنه لمن دواعي سروري أن أوصي بـ تارا ستثنائيين  للقبول في برنامج الهندسة الخاص بكم. إنها واحدة من أ
في صف الفيزياء بمرتبة الشرف في الصف الحادي عشر   من التدريس. قمت بتدريس تارا أعوام  10اللواتي قابلتهم في 

كتشفت أنها اآلن تحتل المرتبة األولى في فئة من كبار السن ذوي   ونصحتها في نادي الروبوتات. لست متفاجًئا عندما ا
يد وموهبة في مجاالت الفيزياء والرياضيات واالستقصاء العلمي. مهاراتها المتقدمة القدرات االستثنائية. لديها اهتمام شد

 .وشغفها بالموضوع يجعلها مناسبة تماًما لبرنامجكم الهندسي الصارم 

سواء   األشياء،شخص مدرك وحاد وسريع ولديه قدرة عالية على الرياضيات والعلوم. إنها مدفوعة لفهم كيفية عمل  تارا
ت األقراص الصلبة القديمة للكمبيوتر في مكتبة المدرسة أو القوى التي تربط كوننا مًعا. كان مشروعها األخير في  كانت محركا

وهي فكرة قالت إنها نشأت   التردد،وهو تحقيق في امتصاص الصوت المعتمد على   خاص،الفصل مثيرًا لإلعجاب بشكل 
حريصة   ، نادي الروبوتات   ة الجيتار في المنزل. لقد كانت رائدة فيبسبب عدم رغبتها في إزعاج والديها بساعات من ممارس

على مشاركة معرفتها مع اآلخرين وتعلم مهارات جديدة. لدي طالب في النادي يقومون بإعداد الدروس ويتبادلون األدوار في  
مرية واألنشطة الترفيهية التي  قيادة اجتماعات ما بعد المدرسة. عندما جاء دور تارا، حّضرت محاضرة رائعة عن المالحة الق

 .جعلت الجميع يتحركون ويتحدثون. كانت المدّربة الوحيدة التي قوبلت بالكثير من التصفيق المستحق في نهاية الدرس

مثيرة لإلعجاب مثل إنجازاتها الفكرية. تتمتع بحضور نشط ومنفتح في الفصل وتتمتع بروح   نقاط القوة الشخصية لدى تارا
لكنها تعرف أيًضا كيفية الجلوس والسماح لآلخرين بأخذ زمام   جماعي،هي الشخص المثالي لبدء مشروع  الدعابة. تارا

وهي قوة رائعة ستستمر في  كمتعلمة،المبادرة. إن طبيعتها المبهجة وانفتاحها على التعليقات يعني أنها تتعلم دائًما وتنمو 
فئة الطالب المتحمسين والمشاركة والفضوليين الذين ساعدوا في  تنتمي ل خدمتها بشكل جيد في الكلية وما بعدها. تارا

 .جعل فصلنا الدراسي بيئة مفعمة بالحيوية ومكانًا آمًنا لتحمل المخاطر الفكرية

سواء كان ذلك بتصميم   ذهنها،لديها أعلى توصياتي للقبول في برنامجك الهندسي. لقد أظهرت التميز في كل ما تضعه في  تارا
  الالمتناهي،  أو تعليم نفسها العزف على الجيتار الكالسيكي والكهربائي. يقودني فضول تارا اآلخرين،التعاون مع  أو   تجربة،

إلى االعتقاد بأنه لن يكون هناك حد لنموها وإنجازاتها في الكلية وما بعدها.   المخاطر،جنًبا إلى جنب مع استعدادها لتحمل 
 .إذا كان لديك أي أسئلة   من فضلك ال تتردد في االتصال بي على 

service@studyshoot.com. 
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