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Tanulás - Egyetem
kínai

arab

我想要进入大学学习。

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

Beiratkozás
我想要申请______________课程。

.____________ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ

Jelentkezés képzésre
本科生

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

Képzés típusa
研究生

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

Képzés típusa
博士生

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

Képzés típusa
全日制

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

Képzés típusa
非全日

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

Képzés típusa
网上课程

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

Képzés típusa
我想要在这所大学学习___________。

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ

Csereidőszak hossza
一学期

ﻓﺼﻞ

Csereidőszak hossza
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ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ

Csereidőszak hossza
请问学生工作有什么限制？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ؟

Munkavállalás diákok részére
我需要提供材料原件还是复印件？

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ؟

Dokumentumok
请问该所大学的入学要求是什么？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Egyetemre való jelentkezéskor
请问您会给我寄官方录取通知书吗？

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟

Hivatalos ajánlat
请问大学能保证我的住宿吗？

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟

Szállás
课程内容涵盖实习吗？

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟

Gyakornoki időszak
在这所大学作为交换生需要付学费吗？

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟

Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
我如何才能查看我的申请进程呢？

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟

Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
对【语言】的要求是什么？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
这个 ____________ 评分系统是什么样的？

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟

Érdeklődés a rendszerről
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学分制

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

Rendszer típusa
打分制

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

Rendszer típusa
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗？

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟

Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
这里的教学风格是什么样的？

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

Érdeklődés a tanítási stílusról
这里有_____________？

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟

Érdeklődés a tanítási stílusról
讲座

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

Óra típusa
研讨会

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ

Óra típusa
个别辅导

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

Óra típusa
会议

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ

Óra típusa
暑期学校提供哪些课程呢？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺼﻴﻒ؟

Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
考试何时举行？

ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟

Vizsgaidőpontok
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我在哪里能找到所有的课程信息？

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ؟

Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
大学里有体育馆吗？

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Sportközpont felől való érdeklődés
我如何加入学生组织？

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﻃﻼﺑﻴﺔ؟

Diákegyesületekhez való csatlakozás
在【城市】居住的生活成本大概多少？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟

A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam
kínai
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我在这里可以学习什么语言？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺘﻜﻢ؟

Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
有没有水平测试来评估我的水平？

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟

Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
如果当前的等级不适合我，我能否转到其他等
级吗？

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

Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
您有课程的详细介绍吗？

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ؟

Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
一个班级里最多有多少个学生？

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ؟

Maximális résztvevők számának megkérdezése
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贵校都有哪些设施？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟

Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
请问你们安排郊游吗？

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟

Kirándulások felől való érdeklődés
你们提供哪些项目呢？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟

Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
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我想了解关于助学金的信息。

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
有哪些组织可以资助我的学习？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟

Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
我需要 ____________的财政补贴。

ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ

Anyagi támogatás kérése
学费

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
生活费用

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
儿童托管

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
请问有哪些奖学金？

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ؟

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
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我想要在【国家】认证我的学位证书。

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ

Külföldi diploma elfogadtatása
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗？

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
]ﻟﻐﺔ[؟

Hiteles fordítók felől való érdeklődés
请问哪里可以拿到同等的学位证书？

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟

Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról
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