
Μετανάστευση
Σπουδές

Σπουδές - 
Αραβικά ταϊλανδέζικα

أود التسجيل في الجامعة. ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหา
วิทยาลัย

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสู
ตร _____________

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج ปริญญาตรี

نوع المقرر

ما بعد التخرج บัณฑิตวิทยาลัย

نوع المقرر

دكتوراه ปริญญาเอก

نوع المقرر

بدوام كامل เต็มเวลา

نوع المقرر

بدوام جزئي นอกเวลา

نوع المقرر

على اإلنترنت ออนไลน์

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยข
องคุณเป็นเวลา ___________

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل หนึ่งภาคการศึกษา

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي หนึ่งปีการศึกษา

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนม
ีอะไรบ้าง

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบ
ับ หรือแค่ต้นฉบับ

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิท
ยาลัยมีอะไรบ้าง

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการ
ให้ฉันไหม

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉัน
ไหม

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตร
ด้วยไหม

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแ
ลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไ
หม

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัคร
ของฉันได้อย่างไร

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك
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ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษ
า]มีอะไรบ้าง

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة

ما هو نظام ________________؟ ระบบ ____________ เป็นยังไง

طلب معلومات عن النظام

النقاط หน่วยกิตวิชา

نوع النظام

العالمات การให้คะแนน

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาห
ลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไห
ม

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

كيف ستكون طريقة التعليم؟ รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ มี _____________ ไหม

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات การบรรยาย

نوع الصف

حلقات بحث การสัมมนา

نوع الصف

فيديوهات تعليمية การกวดวิชา

نوع الصف

مؤتمرات การประชุม

نوع الصف
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ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف

متى تعقد االمتحانات؟ การสอบจัดขึ้นเมื่อไร

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักส
ูตรที่มีได้ที่ไหน

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย
่างไร

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อ
เมือง]คือเท่าไร

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

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรีย
นได้ที่โรงเรียนของคุณ

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉัน
ไหม

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้
ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไ
ม่เหมาะกับฉัน

السؤال إن كان يمكنك تغيير المستوى في حال لم تكن راضيا عن ذلك الذي تحضره
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هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر

ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้
นเรียนคือเท่าไร

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างใน
โรงเรียน

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริปร
ะยะสั้นไหม

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาส
ในการหาเงินทุน

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สา
มารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาขอ
งฉัน

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการ
เงินสำหรับ ____________

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم ค่าเล่าเรียน

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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تكاليف المعيشة ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال การดูแลเด็ก

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة
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أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัต
รสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับ
การรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม

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

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุ
ฒิได้ที่ไหน

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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