
Rekrutacja
Referencje

Referencje - Wstęp
polski arabski
Szanowny Panie, سيدي المحترم،

Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy

Szanowna Pani, السيدة المحترمة،
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy

Szanowni Państwo, السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.

Szanowni Państwo, السادة المحترمون،
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego
zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy

Szanowni Państwo, إلى مَنْ يهمّهُ األمر،
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani

Szanowny Panie, عزيزي السيد رامي،
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku

Szanowna Pani, عزيزتي السيدة رامي،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna

Szanowna Pani, عزيزتي اآلنسة نادية،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna

Szanowna Pani, عزيزتي السيدة نادية،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego

Z przyjemnością udzielę referencji ... يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة
عن...

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze
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Rekrutacja
Referencje
Po raz pierwszy miałem przyjemność
współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...

لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما
التحق...

Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy

... poprosił mnie o napisanie listu polecającego
do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej
rekomendacji.

لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما
لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا ألقوم بهدا الدور.

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Jako dyrektor / kierownik / kolega...  miałem
przyjemność współpracować od...

لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \
زميال لـ... منذ... .

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W
liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i
uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która
miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.

يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه
الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا
الشاب الالمع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل

الفريق الذي أشرف عليه.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list
polecający ...

أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

To sama przyjemność pisać rekomendacje
dla...

إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه
لـ...

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła
naukę w mojej klasie / pracę w...

لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّالً \
كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ

\ بدأت العمل في...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
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Znam ... od... i jako... w... لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي...

في...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy

Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą /
nauczycielem ... od ... do...

لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميال
لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ... 

Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy

... pracował dla mnie nad różnymi projektami
jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać
go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi
dotychczas współpracowałem.

عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة
بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني

أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل...
الذين عملوا لدينا.

Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą,
o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności 
polski arabski
Od samego początku naszej współpracy ...
dał/-a się poznać jako osoba...

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata

...wyróżniał/-a się... لقد تميّز \ تميّزت بـ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy

Do jego/jej najmocniejszych stron należy... موهبته \ موهبتها األعظم تكمن في...
Gdy opisujemy mocne strony osoby

Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą
problemy.

يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خالّقٍ.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy

...posiada wiele różnych umiejętności. يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
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Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i
zrozumiały.

يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها
بوضوح.

Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby

Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej
zadania.

يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją

... posiada szeroką wiedzę... يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby

Z łatwością podejmuje się nowych zadań i
akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie
dotyczące jego pracy.

إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة
ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة

بالعمل.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada
umiejętność do...

أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك
القدرة على...

Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić

Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była
niezastąpiona.

قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت ال تُقدّر
بثمن.

Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.

Zawsze bierze czynny udział w... يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę

Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości
lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją
opinię w sposób jasny i bezpośredni.
Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy
inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.

ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت
المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو

أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \
فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \

معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان اآلخرين دون أن
يفصحوا عنه.  
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Referencje

Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy
polski arabski
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W
szczególności odpowiadał za...

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية
تستلزم...

Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki

Do jego/jej głównych obowiązków należało... كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها األساسية...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata

Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań
należało...

شملت مهماته \ مهماتها األسبوعية...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia
polski arabski
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z...
. Jest on/ona godną zaufania i niezwykle
inteligentną osobą z poczuciem humoru.

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي
شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس

فكاهي جيّد.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje

Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej
firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników
w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie
on/ona stanowił cenny nabytek.

إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليال جيداً على
كيفية أدائه \ أدائها مستقبال في شركتك فإنه
سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا

لبرنامجك.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje

Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną
osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się
aktualnie dzieje w projekcie.

في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات
بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.

Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
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... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i
wykonując działania na czas.

يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في
الوقت المطلوب.

Gdy dajemy osobie pozytywne referencje

Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki
zauważyłem podczas naszej współpracy, był...

 كانت نقاط الضعف الوحيدة التي الحظتها في أداء
المرشح \ المرشحة...

Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata

Wierzę, że kandydatura ... powinna być
rozpatrzona przed innymi kandydatami na to
stanowisko, ponieważ...

أعتقد أنّ... من الالزم أن يعطى األولوية في
الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين اآلخرين

ألنّ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia 

Referencje - Zakończenie
polski arabski
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju
Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś
pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź
telefoniczny.

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من
الممكن أن أساعد أكثر، فال تتردد من فضلك

االتصال بي بالبريد اإللكتروني أو على التليفون.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje

... ma moje szczere rekomendacje. Może
on/ona zdecydowanie przyczynić się do
sukcesu Państwa projektu.

... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون
إضافة حقيقية لبرنامجك.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny
w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze
referencje.

إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل
بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać
moje najszczersze rekomendacje. Proszę
skontaktować się ze mną mailowo bądź
telefonicznie w razie dodatkowych pytań.

له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن
تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
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Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w
zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako
kandydata/kandydatkę na Państwa
Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej
uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz
czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.

إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة
على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة

الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \
ستستطيع أن يطوّر \ تطور  مواهبه \ مواهبها
الالمعة ويضعها \ تضعها في موضع االختبار.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej
moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że
informacje ode mnie będą dla Państwa
użyteczne.

إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى
رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات

مفيدة.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Z przyjemnością polecam... jako obiecującego
kandydata.

إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Rzadko polecam kogoś bez żadnych
zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak
zrobić w przypadku...

نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن
دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...

Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje

Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą
szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej
Państwu polecić.

أحترم... كزميل، ولكن من الالزم أنْ أقول بكل
صراحة، إني ال أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل

في شركتكم.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko

Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na
dodatkowe pytania od Państwa.

سأكون سعيدا باإلجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى
أذهانكم.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych
informacji, proszę się ze mną kontaktować
listownie/mailowo. 

تستطيع االتصال بي من خالل البريد العادي \
اإللكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.

Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
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