
Μετανάστευση
Σπουδές

Σπουδές - Πανεπιστήμιο
eλληνικά Αραβικά
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. أود التسجيل في الجامعة.

Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Θα ήθελα να γραφτώ για ____________. أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Για να υποδείξετε ότι θέλετε να γραφτείτε για ένα πανεπιστημιακό κύκλο

ένα προπτυχιακό ما قبل التخرج
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

ένα μεταπτυχιακό ما بعد التخرج
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

ένα διδακτορικό دكتوراه
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

πλήρους απασχόλησης بدوام كامل
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

μερικής απασχόλησης بدوام جزئي
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

εξ αποστάσεως على اإلنترنت
Τύπος πανεπιστημιακού κύκλου

Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο
σας για ___________.

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Για να δηλώσετε πόσο θα διαρκέσει η περίοδος ανταλλαγής σας

ένα εξάμηνο فصل
Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο
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ένα ακαδημαϊκό έτος عام دراسي

Διάρκεια παραμονής σε ξένο πανεπιστήμιο

Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους
φοιτητές;

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟
Για να ρωτήσετε σχετικά με περιορισμούς εργασίας για φοιτητές

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα
έγγραφα ή τα αντίγραφα;

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ منها؟
Ερώτηση αν χρειάζεται να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του
πανεπιστημίου;

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Χρησιμοποιείται κατά την υποβολή αίτησης για το πανεπιστήμιο

Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά; هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Ερώτηση αν θα λάβετε μια επίσημη προσφορά

Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή; هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Ερώτηση αν το πανεπιστήμιο προσφέρει διαμονή

Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο
πανεπιστημιακός κύκλος;

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Ερώτηση αν ο πανεπιστημιακός σας κύκλος περιλαμβάνει περίοδο πρακτικής άσκησης

Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως
μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεται να πληρώσετε για να σπουδάσετε ως μαθητής ανταλλαγής σε ένα
συγκεκριμένο πανεπιστήμιο

Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της
αίτησης μου;

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να δείτε την πρόοδο της αίτησης σας

Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο
γλωσσικών γνώσεων;

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Για να πληροφορηθείτε σχετικά με το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων που πρέπει να έχετε για να γίνετε
δεκτοί σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο

Σελίδα 2 24.05.2023



Μετανάστευση
Σπουδές
Πώς είναι το σύστημα _____________; ما هو نظام ________________؟

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα

πόντων النقاط
Τύπος συστήματος

βαθμολόγησης العالمات
Τύπος συστήματος

θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των
ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος
της ανταλλαγής;

هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في
نهاية فترة التبادل؟

Για να ρωτήσετε αν θα λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων σας

Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας; كيف ستكون طريقة التعليم؟
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας

Υπάρχουν _____________ ; هل هناك___________________؟
Για να ρωτήσετε σχετικά με το στυλ διδασκαλίας

διαλέξεις محاضرات
Τύπος τάξης

σεμινάρια حلقات بحث
Τύπος τάξης

προγράμματα εκμάθησης فيديوهات تعليمية
Τύπος τάξης

συνέδρια مؤتمرات
Τύπος τάξης

Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά
σχολεία;

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που προσφέρονται από θερινά σχολεία
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Πότε είναι οι εξετάσεις; متى تعقد االمتحانات؟

Για να ρωτήσετε πότε είναι οι εξετάσεις

Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα
διαθέσιμα μαθήματα;

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μαθήματα

Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο; هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο

Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού
συλλόγου;

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟
Για να ρωτήσετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος ενός φοιτητικού συλλόγου

Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη]; ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Για να ρωτήσετε σχετικά με το κόστος διαβίωσης σε μια συγκεκριμένη πόλη

Σπουδές - Μαθήματα ξένων γλωσσών
eλληνικά Αραβικά
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας; ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في

مدرستكم؟
Για να ρωτήσετε τι γλώσσες προσφέρονται σε αυτό το σχολείο

Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ; هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει κατατακτήριο τεστ για να αξιολογηθεί το επίπεδο σας

Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που
παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;

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

Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο σας σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι
με αυτό που παρακολουθείτε

Έχετε λεπτομερής περιγραφή του
μαθήματος;

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Για να ρωτήσετε αν υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος
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Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός
μαθητών σε μια τάξη;

ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟
Για να ρωτήσετε ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός μαθητών σε μια τάξη

Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας; ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Για να ρωτήσετε τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο

Οργανώνετε και εκδρομές; هل تنظمون رحالت؟
Για να ρωτήσετε αν το σχολείο οργανώνει εκδρομές

Τι προγράμματα προσφέρετε; ما هي البرامج التي تقدمون؟
Για να ρωτήσετε τι προγράμματα προσφέρονται

Σπουδές - Υποτροφίες
eλληνικά Αραβικά
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με
ευκαιρίες χρηματοδότησης.

أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل
Για να ρωτήσετε σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης

Ποιοι οργανισμοί μπορούν να
χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Για να ρωτήσετε ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας

Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για
____________.

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Για να υποδείξετε ότι χρειάζεστε οικονομική βοήθεια

δίδακτρα أجور التعليم
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια

τα έξοδα διαβίωσής μου تكاليف المعيشة
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια

τη φροντίδα των παιδιών رعاية األطفال
Αυτό για το οποίο χρειάζεστε οικονομική βοήθεια
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Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν; ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα είδη υποτροφιών που υπάρχουν

Σπουδές - Επικύρωση ξένων πτυχίων
eλληνικά Αραβικά
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην
[χώρα].

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να επικυρώσετε το πτυχίο σας σε μια συγκεκριμένη χώρα

Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους
μεταφραστές της [γλώσσας];

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة
[لغة]؟

Για να ζητήσετε μια λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών στη γλώσσα που χρειάζεστε

Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό
αναγνώρισης;

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να πάρετε πιστοποιητικό αναγνώρισης

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Σελίδα 6 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

