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أود التسجيل في الجامعة. Я бы хотел(а) зачислиться в университет

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. Я хочу зарегистрироваться на курс______________.

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج бакалавриат

نوع المقرر

ما بعد التخرج аспирантура

نوع المقرر

دكتوراه докторат/профессура

نوع المقرر

بدوام كامل очная форма

نوع المقرر

بدوام جزئي заочная форма

نوع المقرر

على اإلنترنت онлайн обучение

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Я бы хотел учиться в вашем университете в
течение___________.

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل семестр

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي академический год

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ Какие ограничения на работу для студентов?

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

Мне нужно показать копии оригиналов документов
или сами оригиналы?

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

Каковы требования для поступления в университет?

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ Вы пришлете мне формальное предложение?

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ Университет гарантирует предоставление жилья?

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ Курс включает в себя период стажировки?

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

Студентам по обмену нужно платить за обучение в
вашем университете?

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ Как я могу следить за процессом обработки моей
заявки?

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ Каковы требования знания [язык] языка?

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ Какова система_____________?

طلب معلومات عن النظام

النقاط кредитов

نوع النظام

العالمات оценок

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

Я получу приложение к диплому в конце моего
обмена?

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

كيف ستكون طريقة التعليم؟ Каков стиль преподавания?

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ Там есть___________?

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات лекции

نوع الصف

حلقات بحث семинары

نوع الصف

فيديوهات تعليمية учебные материалы

نوع الصف

مؤتمرات конференции

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

Какие курсы предлагаются летними школами?

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف

Página 3 23.05.2023



Imigração
Estudar

متى تعقد االمتحانات؟ Когда проходят экзамены?

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

Где я могу найти информацию о доступных курсах?

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ В университете есть спортивный центр?

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ Как я могу присоединиться к студенческим
обществам?

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ Какие примерные расходы на жизнь в городе?

االستعالم بخصوص تكاليف الحياة التقديرية في المدينة

Estudar - 
árabe russo

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في
مدرستكم؟

Какие языки я могу изучать в вашем университете?

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

Я могу перейти на другой уровень, если тот, который
я посещаю, не подходит для меня?

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

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ У вас есть детальное описание курса?

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر
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ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ Каково максимальное количество студентов в
группе?

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ Какое оборудование и какие удобства есть в вашем
университете?

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ Вы организовываете экскурсии?

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ Какие программы вы предлагаете?

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل Я хочу узнать о возможностях финансирования.

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ Какие органы могут финансировать мое обучение?

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Мне нужна финансовая помощь для_____________.

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم плата за обучение

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة расходы на жизнь

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال уход за ребенком

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ Какие виды стипендий доступны?

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة
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أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего
диплома в [страна].

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

У вас есть список сертифицированных переводчиков
[язык]?

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

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ Где я могу получить сертификат соответствия
диплома?

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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