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أود التسجيل في الجامعة. Aș vrea să mă înscriu la universitate.

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج student

نوع المقرر

ما بعد التخرج student cu diplomă

نوع المقرر

دكتوراه doctorand

نوع المقرر

بدوام كامل cu normă întreagă

نوع المقرر

بدوام جزئي cu jumătate de normă

نوع المقرر

على اإلنترنت la distanță

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră
pentru că ___________.

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل un semestru

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي un an academic

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale
acestora?

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

Care sunt condițiile de admitere la universitate?

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ Oferă universitatea cazare de asemenea?

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ Există perioadă de practică în planul de studii?

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să
plătească taxă de înmatriculare?

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ Cum pot urmări progresul aplicației mele?

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ Care este nivelul de [limba] cerută?

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ Cum este sistemul ____________?

طلب معلومات عن النظام

النقاط de credite

نوع النظام

العالمات de note

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?

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

كيف ستكون طريقة التعليم؟ Cum este sistemul de predare?

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ Sunt _____________ ?

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات cursuri teoretice

نوع الصف

حلقات بحث seminarii

نوع الصف

فيديوهات تعليمية tutoriale

نوع الصف

مؤتمرات conferințe

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

ce fel de cursuri oferă școlile de vară?

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف
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متى تعقد االمتحانات؟ Când se susșine sesiunea de examene?

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

Unde pot găsi informații despre toate cursurile
disponibile?

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ Are universitatea centru sportiv?

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în
[orașul]?

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

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ Există un test de evaluare pentru a mi se determina
nivelul de limbă?

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu
frecventez nivelul potrivit mie?

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

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ Aveți o descriere detaliată a cursului?

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر
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ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ Ce facilitări oferă centrul?

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ Organizați excursii de asemenea?

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ Ce programă oferiți?

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل Am venit pentru a cere informații în legătură cu
posibilitățile de finanțare

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ Ce organisme îmi pot finanța studiile?

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم taxă de școlarizare

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة întreținere

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال îngrijire copii minori

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة
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أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?

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

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ Unde pot obține un certificat de echivalare?

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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