
การย้ายถิ่นฐาน
การเรียน

การเรียน - 
ภาษาอารบิก ภาษาฟินนิช

أود التسجيل في الجامعة. Haluaisin hakea yliopistoon.

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. Haluan hakea ________.

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج kandidaatin ohjelmaan

نوع المقرر

ما بعد التخرج jatko-opintoihin

نوع المقرر

دكتوراه tohtorin ohjelmaan

نوع المقرر

بدوام كامل täysiaikaiseen ohjelmaan

نوع المقرر

بدوام جزئي osa-aikaiseen ohjelmaan

نوع المقرر

على اإلنترنت verkossa käytävään ohjelmaan

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل lukukauden

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

หน้า 1 24.05.2023



การย้ายถิ่นฐาน
การเรียน

عام دراسي lukuvuoden

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai
kopiot?

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne
jotakin opiskelusta?

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ Mitä kielitaitoja vaaditaan?

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ Miten _______ -järjestelmä toimii?

طلب معلومات عن النظام

النقاط opintopiste

نوع النظام

العالمات arvosana

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista
opinnoistani?

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

كيف ستكون طريقة التعليم؟ Minkälainen opetustyyli teillä on?

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ Onko teillä ________?

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات luentoja

نوع الصف

حلقات بحث seminaareja

نوع الصف

فيديوهات تعليمية pienryhmäopetusta

نوع الصف

مؤتمرات konferensseja

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف
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متى تعقد االمتحانات؟ Koska tentit ovat?

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ Onko yliopistolla liikuntatiloja?

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa]
arviolta?

االستعالم بخصوص تكاليف الحياة التقديرية في المدينة

การเรียน - 
ภาษาอารบิก ภาษาฟินนิช

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في
مدرستكم؟

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni
arvioimiseksi?

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea
minulle?

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

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر
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ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ Järjestättekö te myös ekskursioita?

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?

ما هي البرامج المقدمة

การเรียน - 
ภาษาอารบิก ภาษาฟินนิช

أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل Haluaisin tietää lisää opintojen
rahoittamismahdollisuuksista

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم lukukausimaksut

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة elinkustannukseni

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال lastenhoito

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ Millaisia stipendejä on saatavilla?

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة

การเรียน - 
ภาษาอารบิก ภาษาฟินนิช

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni
[maassa].

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?

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

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ Mistä saan hyväksilukutodistuksen?

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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