
Immigration
Studera

Studera - Universitet
svenska arabiska
Jag vill anmäla mig till universitetet. أود التسجيل في الجامعة.

Ange att du vill anmäla dig

Jag vill anmäla mig till en ___________. أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Ange att du vill anmäla dig till en kurs

kandidatkurs ما قبل التخرج
Kurs

avancerad kurs ما بعد التخرج
Typ av kurs

doktorandkurs دكتوراه
Typ av kurs

fulltidskurs بدوام كامل
Typ av kurs

deltidskurs بدوام جزئي
Typ av kurs

onlinekurs على اإلنترنت
Typ av kurs

Jag skulle vilja studera på ert universitet i
________.

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Ange hur lång din utbytesperiod är

en termin فصل
Vistelsetid på ett utländskt universitet
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ett läsår عام دراسي

Vistelsetid på ett utländskt universitet

Vad är det för arbetsbegränsningar för
studenter?

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟
Fråga om arbetsbegränsningar för studenter

Måste jag visa originaldokumenten eller kopior
av originaldokumenten?

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ منها؟
Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior

Vilka är behörighetskraven för universitetet? ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Används vid ansökan till universitet

Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande? هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Fråga om du får ett formellt erbjudande

Garanterar universitetet boende? هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Fråga om universitetet erbjuder boende

Innefattar kursen en praktikperiod? هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod

Måste jag, som utbytesstudent, betala
terminsavgift på ditt universitet?

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet

Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan? كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan

Vilka är språkkraven? ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet

Hur fungerar _______ ? ما هو نظام ________________؟
Fråga efter information om systemet
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poängsystemet النقاط

Typ av system

betygssättningen العالمات
Typ av antagningssystem

Får jag en kopia av mina akademiska resultat i
slutet av mitt utbyte?

هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في
نهاية فترة التبادل؟

Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte

Hur är undervisningen? كيف ستكون طريقة التعليم؟
Fråga om undervisningen

Finns det _______? هل هناك___________________؟
Fråga om undervisningen

föreläsningar محاضرات
Typ av kurs

seminarier حلقات بحث
Typ av kurs

handledning فيديوهات تعليمية
Typ av kurs

konferenser مؤتمرات
Typ av kurs

Vilka kurser erbjuds i sommarskolan? ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan

När är tentaperioderna? متى تعقد االمتحانات؟
Fråga när tentorna är
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Var kan jag hitta information om alla tillgängliga
kurser?

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Fråga var du kan hitta information om kurserna

Har universitetet en idrottsanläggning? هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning

Hur kan jag gå med i studentföreningar? كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar

Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]? ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser
svenska arabiska
Vilka språk kan jag studera på denna skolan? ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في

مدرستكم؟
Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan

Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min
nivå?

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå

Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den
jag går i?

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

Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i

Finns det en detaljerad beskrivning av kursen? هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen

Hur många studenter tar kursen maximalt in? ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in
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Vilka olika anläggningar finns det i skolan? ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟

Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan

Arrangerar skolan också utflykter? هل تنظمون رحالت؟
Fråga om skolan också arrangerar utflykter

Vilka program erbjuds? ما هي البرامج التي تقدمون؟
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier
svenska arabiska
Jag är här för att fråga om
finansieringsmöjligheter.

أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل
Fråga om finansieringsmöjligheter

Vilka organisationer kan finansiera mina
studier?

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier

Jag behöver ekonomisk hjälp för ________. أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Ange att du behöver ekonomisk hjälp

skolavgifter أجور التعليم
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för

mina levnadskostnader تكاليف المعيشة
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för

barnomsorg رعاية األطفال
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för

Vilka typer av stipendier finns det? ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen
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Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i
[landet].

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet

Finns det en lista över alla certifierade
översättare för [språk]?

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة
[لغة]؟

Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver

Var kan jag få ett likvärdigt certifikat? أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat
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