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أود التسجيل في الجامعة. Jeg vil gerne indskrives på et universitet.

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. Jeg vil gerne søge faget _____________.

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج bachelor

نوع المقرر

ما بعد التخرج kandidatstuderende

نوع المقرر

دكتوراه ph.d.-studerende

نوع المقرر

بدوام كامل fuldtids-

نوع المقرر

بدوام جزئي deltids-

نوع المقرر

على اإلنترنت online

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Jeg vil gerne studere på dette universitet i
___________.

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل et semester

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي et studieår

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller
selve de originale dokumenter?

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

Hvad er optagelseskravene til universitetet?

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ Garanterer universitetet indkvartering?

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ Indeholder faget også en praktikperiode?

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

Er der omkostninger ved at studere som
udvekslingsstuderende på dette universitet?

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ Hvad er sprogkravene?

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ Hvordan er ____________ systemet?

طلب معلومات عن النظام

النقاط studiepoint

نوع النظام

العالمات bedømmelse

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit
udvekslingsophold?

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

كيف ستكون طريقة التعليم؟ Hvordan er undervisningsformen?

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ Er der _____________ ?

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات forelæsninger

نوع الصف

حلقات بحث seminarer

نوع الصف

فيديوهات تعليمية undervisning

نوع الصف

مؤتمرات konferencer

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

Hvilke fag tilbydes på sommerskole?

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف
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متى تعقد االمتحانات؟ Hvornår afholdes eksaminerne?

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

Hvor kan jeg finde information om fagene?

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ Er der en sportshal på universitetet?

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?

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

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i
ikke passer til mig?

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

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ Har du en detaljeret beskrivelse af faget?

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر
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ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr.
fag?

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ Hvilke faciliteter findes der på skolen?

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ Arrangerer I også ekskursioner?

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ Hvilke programmer tilbydes her?

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم studiegebyrer

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة leveomkostninger

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال børnepasning

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ Hvilke slags stipendier er tilgængelige?

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة
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أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i
[land].

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?

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

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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