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أود التسجيل في الجامعة. Szeretnék beiratkozni egyetemre.

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج alapképzés

نوع المقرر

ما بعد التخرج mesterképzés

نوع المقرر

دكتوراه PhD

نوع المقرر

بدوام كامل nappali tagozatos

نوع المقرر

بدوام جزئي részidős

نوع المقرر

على اإلنترنت online

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل egy szemeszter

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي egy év

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom
be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

Mik a felvételi követelmények az egyetemen?

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ Küldenek majd hivatalos ajánlatot?

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ Az egyetem biztosít szállást is?

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ Milyen a ____________ rendszer?

طلب معلومات عن النظام

النقاط kredit

نوع النظام

العالمات osztályzási

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

Kapok tudományos átiratot a csere végén?

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

كيف ستكون طريقة التعليم؟ Milyen a tanítás stílusa?

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ Vannak_____________?

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات előadások

نوع الصف

حلقات بحث szemináriumok

نوع الصف

فيديوهات تعليمية oktatói órák

نوع الصف

مؤتمرات konferenciák

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف
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متى تعقد االمتحانات؟ Mikor vannak a vizsgák?

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

Hol találok bővebb információt a kurzusokról?

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ Van az egyetemen sportközpont?

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ Mik a megélhetési költségek [városban]?

االستعالم بخصوص تكاليف الحياة التقديرية في المدينة

At studere - 
arabisk ungarsk

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في
مدرستكم؟

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ Van szintfelmérő teszt?

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem
megfelelő?

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

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر

Side 4 22.05.2023



Immigration
At studere

ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ Maximum hányan járhatnak egy csoportba?

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ Milyen lehetőségek vannak az iskolában?

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ Kirándulásokat is szerveznek?

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ Milyen programokat nyújtanak?

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ Melyik szervezetek finanszírozhatják a
tanulmányaimat?

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Szükségem van anyagi támogatásra ____________.

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم tandíj

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة megélhetési költségek

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال gyermekellátás

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ Milyen ösztöndíjak elérhetőek?

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة

At studere - 
arabisk ungarsk

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?

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

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a
diplomám?

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Side 6 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

