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أود التسجيل في الجامعة. Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. _____________ ders almak istiyorum.

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج lisans seviyesinde

نوع المقرر

ما بعد التخرج lisans üstü seviyesinde

نوع المقرر

دكتوراه doktora seviyesinde

نوع المقرر

بدوام كامل tam zamanlı

نوع المقرر

بدوام جزئي yarı zamanlı

نوع المقرر

على اإلنترنت çevrimiçi

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل bir dönem

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي bir akademik yıl

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete
tabi mi?

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ Başvurumu nasıl takip edebilirim?

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ Hangi [dil] seviyesi gerekli?

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ ____________ sistemi nasıl işliyor?

طلب معلومات عن النظام

النقاط kredi

نوع النظام

العالمات notlama

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor
muyum?

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

كيف ستكون طريقة التعليم؟ Öğretim yöntemleriniz nasıl?

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ _____________ var mı?

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات ders

نوع الصف

حلقات بحث seminer

نوع الصف

فيديوهات تعليمية uygulamalı ders

نوع الصف

مؤتمرات konferanslar

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

Yaz okulunda hangi dersler var?

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف
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متى تعقد االمتحانات؟ Sınavlar ne zaman?

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ Üniversitede spor merkezi var mı?

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ [şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?

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

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ Seviye belirleme sınavı var mı?

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka
bir seviyeye geçebilir miyim?

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

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر
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ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ Okulunuzda ne gibi imkanlar var

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ Okul gezileri de düzenliyor musunuz?

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ Hangi programları sunuyorsunuz?

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı
alabilirim?

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم harçlar

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة yaşam giderleri

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

رعاية األطفال çocuk bakımı

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ Ne tür burslar mevcut?

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة
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أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?

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

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ Nereden denklik belgesi alabilirim?

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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