
Imigrație
Studiu

Studiu - 
Arabă Chineză

أود التسجيل في الجامعة. 我想要进入大学学习。

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. 我想要申请______________课程。

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج 本科生

نوع المقرر

ما بعد التخرج 研究生

نوع المقرر

دكتوراه 博士生

نوع المقرر

بدوام كامل 全日制

نوع المقرر

بدوام جزئي 非全日

نوع المقرر

على اإلنترنت 网上课程

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

我想要在这所大学学习___________。

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل 一学期

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي 一学年

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ 请问学生工作有什么限制？

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

我需要提供材料原件还是复印件？

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

请问该所大学的入学要求是什么？

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ 请问您会给我寄官方录取通知书吗？

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ 请问大学能保证我的住宿吗？

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ 课程内容涵盖实习吗？

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

在这所大学作为交换生需要付学费吗？

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ 我如何才能查看我的申请进程呢？

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ 对【语言】的要求是什么？

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ 这个 ____________ 评分系统是什么样的？

طلب معلومات عن النظام

النقاط 学分制

نوع النظام

العالمات 打分制

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗？

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

كيف ستكون طريقة التعليم؟ 这里的教学风格是什么样的？

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ 这里有_____________？

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات 讲座

نوع الصف

حلقات بحث 研讨会

نوع الصف

فيديوهات تعليمية 个别辅导

نوع الصف

مؤتمرات 会议

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

暑期学校提供哪些课程呢？

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف
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متى تعقد االمتحانات؟ 考试何时举行？

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

我在哪里能找到所有的课程信息？

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ 大学里有体育馆吗？

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ 我如何加入学生组织？

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ 在【城市】居住的生活成本大概多少？

االستعالم بخصوص تكاليف الحياة التقديرية في المدينة
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ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في
مدرستكم؟

我在这里可以学习什么语言？

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ 有没有水平测试来评估我的水平？

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

如果当前的等级不适合我，我能否转到其他等级吗？

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

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ 您有课程的详细介绍吗？

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر
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ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ 一个班级里最多有多少个学生？

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ 贵校都有哪些设施？

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ 请问你们安排郊游吗？

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ 你们提供哪些项目呢？

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل 我想了解关于助学金的信息。

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ 有哪些组织可以资助我的学习？

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

我需要 ____________的财政补贴。

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم 学费

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة 生活费用

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال 儿童托管

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ 请问有哪些奖学金？

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة
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أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. 我想要在【国家】认证我的学位证书。

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

请问您有【语言】的认证翻译师列表吗？

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

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ 请问哪里可以拿到同等的学位证书？

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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