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Arabia Esperanto

أود التسجيل في الجامعة. Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. Mi volas apliki por_____________.

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج kurso por studentoj

نوع المقرر

ما بعد التخرج kurso por postdiplomaj studentoj

نوع المقرر

دكتوراه kurso por Ph.D.

نوع المقرر

بدوام كامل plentempa kurso

نوع المقرر

بدوام جزئي parttempa kurso

نوع المقرر

على اإلنترنت enreta kurso

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل semestro

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي akademia jaro

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ Kio estas la laborolimigoj por studentoj?

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj
aŭ la originalajn dokumentojn mem?

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

Kio estas la eniropostuloj de la universitato?

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via
universitato?

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ Kio estas la sistemo de ___________ kiel?

طلب معلومات عن النظام

النقاط de kredito

نوع النظام

العالمات de noto

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia
ŝanĝo?

السؤال إن كنت ستحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل

كيف ستكون طريقة التعليم؟ Kiom estas la instrua stilo?

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ Ĉu estas ______________?

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات lekcioj

نوع الصف

حلقات بحث seminarioj

نوع الصف

فيديوهات تعليمية lerniloj

نوع الصف

مؤتمرات konferencoj

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف
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متى تعقد االمتحانات؟ Kiam estas la ekzamenoj?

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ Ĉu estas universitata sportejo?

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?

االستعالم بخصوص تكاليف الحياة التقديرية في المدينة

Opiskelu - 
Arabia Esperanto

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في
مدرستكم؟

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

هل يمكنني االنتقال إلى مستوى آخر في
حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟

Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas,
ne pravas por mi?

السؤال إن كان يمكنك تغيير المستوى في حال لم تكن راضيا عن ذلك الذي تحضره

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر
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ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ Kio instalaĵoj estas en via lernejo?

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ Ĉu vi aranĝas ekskursoj?

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ Kio programojn vi proponas?

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ Kiun korpoj povas financi miajn studojn?

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Mi bezonas financan helpon por ____________.

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم instrudepagoj

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة miaj vivelspezoj

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال infanzorgado

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة
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أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?

السؤال إن كان هناك قائمة من المترجمين المرخصين في اللغة التي تحتاج

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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