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Letter of Recommendation 

 البيانات األولية:

 

 

 

 

 

1. Type of knowledge of the applicant? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------؟    تقدم )ة(نوع المعرفة بالم  

2. The Recommender is Kindly asked to put a tick (  √   ) in the box he/she believes the student deserves. 

 ( في الخانة التي يرى أن الطالب)ة( يستحقها؟ √يتفضل األستاذ الموصي بوضع عالمة )  

Classification 
Below Average Good Very Good Excellent 

لتصنيفات )القدرات(ا  
 ممتاز جيد جدا جيد  تحت المتوسط

Academic Achievement     اكايمي األنجاز اإل  

Postgraduate studies preparation     ليااستعدايه للدراسات الع  

Research ability     القدرات البحثية 

Analytical and critical ability     القدرات النقدمة والتحليلية 

Responsibility & Confidentiality      والثقة بالنفساليسؤولية  

Creativity and originality      واالصالةاإلبداع 

English language proficiency     اللغة االنجليزمة اتقان  

Knowing updated specialization issues     ليستجدةاإلليام بقضاما التخصص ا 

Intellectual maturity      الفكريالنضج 

 

                                                                               االسم: 
Name:  

  :Faculty الكلية التي تخرج )ت(منها:  

  :University الجامعة: 

  :Department التخصص:  

 :Year of Graduation سنة التخرج : 

 :The Average المعدل:

                                                         :Enrolled Faculty :الكلية التي يرغب االلتحاق بها  

 :Specialization in Graduate Studies :التخصص في الدراسات العليا 

*To the recommender: The person named above has applied for the ‘Social work College’. There are four questions needs to be answered 

so we ask for your assistance, and would appreciate your frank and candid appraisal of the applicant. Please return this form sealed in an 

official envelope and signed across the back to the applicant. We greatly appreciate your timeliness regarding this letter for your 

recommended person. 

نقدر تقيييك  و،  تكمساعدوبحاجة الى تحتاج إلى إجابة  اربع اسئلة ". هناكالخدمة االجتياعية"اكلية ا ف  الدراسة لى اليوصى به: قدم الشخص اليذاكور أعاله طلبا

تعبئة هذا النيوذج  وقتك ف مقدم الطلب. نحن نقدر حقًا مرجى إعاية هذا النيوذج مختوًما ف  مظروف رسي  وتوقيعه عبر الجهة الخلفية إلى اكيا الصرمح لليتقدم. 

 للشخص اليوصى به.
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3. What do you consider to be the applicant’s strengths? 

 مقدم الطلب؟ ف  ما الذي تعتبره نقاط قوة

 

 

 

 

 

4. What do you consider to be the applicant’s weaknesses?  

 مقدم الطلب؟ ف  ضعفما الذي تعتبره نقاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 الختم الرسي 

Official stamp  

        نصادق على توقيع الموصى        

   We approve the signature of recommender 

 

 

                                                                                                                      

    

 أسم الموصي:

 المنصب:

 نوع المؤسسة:

 االيميل:

 رقم التواصل:

 :توقيع الموصي

Recommender's Name: 

Position or Title: 

University (Institution): 

Email: 

Tel: 

Recommender’s signature: 

 

 ة للدراسات العليا وكيلة الكلي

Vice Dean for Graduate Studies 

 

  

 عييدة الكلية

Dean of College 


