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الصيندليل إرشادي للدراسة في 

سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة

، الصينبكين



الفهرس

.الصينعنمختصرةلمحة:األوللقسما•

.والعملةالتوقيتالمناخ،:الثانيالقسم•

.الصينفيالدراسةوالعاليالتعليمنظام:الثالثاالقسم•

.اللغةمتطلبات:الرابعالقسم•

ساتوالدراالبكالوريوس)الجامعاتفيللقبولالمطلوبةوالوثائقالمستندات:الخامسالقسم•

.(العليا

.الصينإلىالطالبسفرمتطلبات:السادسالقسم•

.دراسةتأشيرةعلىالحصولكيفية:السابعالقسم•

.(وغيرهعائلةمعالجامعة،خارججامعي،سكن)المتوفرةالسكنأنواع:الثامنالقسم•



.السيارةقيادةومتطلباتالمتوفرةالمواصالت:التاسعالقسم•

.الصحيةوالرعايةالتأمين:العاشرالقسم•

.البنوكفيمصرفيحسابفتحمتطلبات:عشرالحاديالقسم•

.المتوفرةالحاللالمطاعمأنواع:عشرالثانيالقسم•

.الصينفياإلماراتدولةسفارةمعالتواصل:عشرالثالثالقسم•

.هامةإرشادات:عشرالرابعالقسم•

تابع الفهرس



الشعبيةجمهورية الصين لمحة مختصرة عن : األولالقسم 

: لمحة جغرافية•

بلدأكبرثانيتعدحيث،(مربعميلمليون3.7)مربعكيلومترمليون9.6مساحةعلىالصينتمتد

4والحكمذاتيةمناطق5ومقاطعة23منأكثرمنالصينتتألف.اليابسةمساحةحيثمنالعالمفي

داريةاإلالمناطقمنواثنتان،وتشونغتشينغ،وشانغهاي،وتيانجين،بكين)مركزيامدارةبلديات

.بكينمدينةهيالبالدعاصمة.وماكاو،كونغهونغهماالخاصة

:التقسيمات اإلدارية لجمهورية الصين الشعبية•
:    المقاطعات•

آنهوي•

فوجيان•

قانسو•

كونغدنغ•

قويتشو•

نهينا•

خبي•
هيلونغجيانغ•

خنان•
هوباي•

هونان•

جيانغس•
جيانغشي•

جيلين•
لياونينغ•

نغهاياش•
شانكشي•

شاندونغ•

شنشي•

سيشوان•

تايوان•

يونان •
جيجيانغ•



:الحكمذاتيةمناطق•

قوانغشي•

منغوليا الداخلية•

نينغشيا•

شينجيانغ•

التبت•

:مركزيا  مدارةبلديات•

بكين•

تشونغتشينغ•

شانغهاي•

تيانجين•

:خاصةإدارةمناطق•

غهونغ كون•

ماكاو•





في الصينوالعملة،التوقيت، المناخ : القسم الثاني

يفاختالفاتإلىيؤديمماالرطبةالموسميةوالرياحالجفافمنبمواسمالصينمناخيتيمز•

جفافوالالبرودةالشماليةالرياحتجلبالشتاءفصلفي.والصيفالشتاءبينالحرارةدرجات

يختلفكما.والرطوبةالدفءالبحريةالمناطقمنصيفا  تهبالتيالجنوبيةالرياحتجلببينما

.الواسعةالبالدهذهتضاريستنوعبسببأخرىإلىمنطقةمنالصينفيالمناخ

الوحيدالرسميالتوقيتوت،ساعابثمانغرينتشتوقيتعلىمتقدمتوقيتالصينيالتوقيت•

.بكينتوقيتهوالصينفيالمعتمدو

10يوان،5واحد،يوان:التاليةبالفئاتمتوفرةوهي،"يوان"الـهيالرسميةالصينيةالعملة•

يساوي)جياو5،(يوانعشريساوي)واحدجياوإلىإضافةيوان100يوان،50يوان،20يوان،

.(يواننصف



في الصينوالدراسة نظام التعليم العالي : لثالث القسم ا

التقنيوالمهنيالتعليمواألساسي،التعليموهيقسامأأربعةمنالصينيالتعليمنظاميتكون•

.البالغينتربيةوالعالي،التعليموالثانوي،

الذيالثانويالتعليمسنوات،6لمدةبتدائياالالتعليمالروضة،مرحلةإلىاألساسيالتعليمينقسم•

.أيضاسنوات3لمدةالثانويةوالمدرسة،سنوات3لمدةالمتوسطةالمدرسةفييتم

والتعليم(سنوات3-2:الدراسةمدة)العاليختصاصيواالالمهنيالتعليممنالعاليالتعليميتكون•

3-2:الدراسةمدة)الماجستيروتعليم(الطبلجامعةسنوات5سنوات،4:الدراسةمدة)الجامعي

.(سنوات3:الدراسةمدة)الدكتوراهوتعليم(سنوات



التعليم الجامعي

.لجامعاتلاالنضمامفييرغبونالذينالثانويبعدماالتعليمبطالبالصينترحب•

وتسجيللقبولموحدةوطنيةمتحاناتاالصينيةالجامعاتفيتوجدال:الجامعيةالدراسةمتطلبات•

التيولالقبشروطأساسعلىفرديةبصفةالطالبتقييميتمحيث.األجانبالوافدينالطالب

.أكاديميةومتطلباتلغويةمتطلباتهنالكعامة،وبصفة.ىحدعلىمؤسسةكلتفرضها



متطلبات اللغة: القسم الرابع

فيلدراسةلالوافدينالطالبإلىبالنسبةساسيةاألمتطلباتالمنالصينيةاللغةمستوىيعتبر•

يتمالتيرامجالببعضإلىإضافةالصينيةباللغةالبرامجمعظمتدريسيتمحيث.الصينيةالجامعة

.الجامعاتبعضفياإلنجليزيةباللغةتدريسها

ةاللغمستوىشهادةعلىالحصولالصينيةباللغةالدراسةيرغبوافدطالبكلعلىيجب•
.ىحدعلىمؤسسةكلتفرضهاالتيالقبولشروطحسبالمختلفةبالمستويات(HSK)الصينية

.توراهوالدك،والماجستير،البكالوريوسبرامجحسبمختلفةالصينيةاللغةمتطلباتوتكون

اللغةلباتمتطالمؤسسةفرضتفالاإلنجليزية،باللغةتدريسهايتمالتيالبرامجإلىبالنسبة•

تدريسالحتياجاتاحسبالمعينةاإلنجليزيةاللغةمستوياتشروطتحديديمكنبلالصينية،

.المختلفةللتخصصات



أكاديميةمتطلبات

القبولطشروأدنىجيدةأكاديميةنتيجةعلىوالحصولالثانويةالمدرسةمنالتخرجشرطيعتبر•

.(البكالوريوسمستوى)الجامعيةالدراسةفي

حاناتمتاأساسعلىالوافدينالطالبوقبولختيارايتمصينية،اللغةالمتطلباتإلىإضافة•

،غخواتسينجامعةمثلالصينفياألعلىالمستوىعلىالجامعاتبعضإلىبالنسبةالقبول

رامجالبمتطلباتحسبمتحاناالموادتحديدويتم.إلخ،الصينيالشعبوجامعة،بكينوجامعة

.المختلفةوالتخصصات

صصاتالتخطبيعةحسبالقبولمتحاناتاإلىإضافةشخصيةمقابلةالمؤسساتبعضفرضت•
.المختلفةوالبرامج



ختيار الجامعة والبرنامجامراحل 

صينيةالالمؤسساتجميععلىطالعاالفيالتعليميةالمؤسسةعلىالعثورخطواتأولىتتمثل•

.الوافدينالطالبقبولمؤهالتو،الصينيةوالتعليمالتربيةوزارةقبلمنمعتمدةال

التعليميةاتبالمؤسسمتعلقةالالمعلوماتفيهاتتوفرالتيالصينفيالبياناتقواعديليوفيما•
:والتخصصات

http://www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx:الجامعاتقائمة•

http://www.csc.edu.cn/Laihua/programsearchen.aspx:التخصصات•

http://www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx
http://www.csc.edu.cn/Laihua/programsearchen.aspx


الصينيةالجامعةمنالقبولطلب

:الشروط األساسية لطلب القبول•

.جيدةوصحةصينيةغيربجنسيةالتمتع–1

:كاآلتيوالعمرالدراسيةالمؤهالتشروط–2

المؤهالت المطلوبة العمر  برنامج الدراسة

الحصول على شهادة التخرج من المدرسة

الثانوية والدرجة األكاديمية الجيدة

عاماً 25عاماً وال يتجاوز 18أكبر من  البكالوريوس

الحصول على شهادة البكالوريوس عاماً 35عاماً وال يتجاوز 18أكبر من  الماجستير

الحصول على شهادة الماجستير عاماً 40عاماً وال يتجاوز 18أكبر من  الدكتوراه



.(الصينيةأواإلنجليزيةباللغة)الجامعةقبلمنالصادرةالقبولطلبستمارةا•

كونحالفيو،(اإلنجليزيةأوالصينيةباللغة)والثانويةالمتوسطةالمدرسةمنالتخرجشهادة•

مترجمةصورةإرفاقفيجباإلنجليزية،أوالصينيةغيرباللغةمحررةالتخرجشهادة

.الصينيةأواإلنجليزيةباللغةالتخرجشهادةمنومصدقة

محررةسالبكالوريوشهادةكونحالفي،(اإلنجليزيةأوالصينيةباللغة)البكالوريوسشهادة•

اللغةبالشهادةمنومصدقةمترجمةصورةإرفاقفيجباإلنجليزية،أوالصينيةغيرباللغة
.للماجستيرالقبولكانإذاالصينيةأواإلنجليزية

ررةمحالماجستيرشهادةكونحالفي،(اإلنجليزيةأوالصينيةباللغة)الماجستيرشهادة•

اللغةبالشهادةمنومصدقةمترجمةصورةإرفاقفيجباإلنجليزية،أوالصينيةرغيباللغة

.لدكتوراهلالقبولكانإذاالصينيةأواإلنجليزية

جبفياإلنجليزية،أوالصينيةغيرباللغةالدراجاتكشفكونحالوفيالدرجات،كشف•

.اإلنجليزيةأوالصينيةباللغةالدرجاتكشفمنومصدقةمترجمةصورةإرفاق

لجامعات المستندات والوثائق المطلوبة للقبول في ا: القسم الخامس

(البكالوريوس والدراسات العليا)



.يزيةاإلنجلأوالصينيةباللغةمحررةتكونانعلىالجامعةمتطلباتحسبالدراسةخطةتجهيز•
Personalإلنجليزيةاباللغةةموجزةنبذ• statementفيهايوضح,صفحتينأوصفحةودحدفي

الهذهرختياابسباوأ،لدقيقالتخصصوا،لعلميةاجةرلدافيهاديحدو،ستهدرامنلغايةالطالبا

.تخرجهبعدبهميقوأنىينويلذابالعمللتخصصاعالقةو،لتخصصا

ىعلمنهاالطالبحصلالتيالجامعةفيأستاذينمنالصينيةأوإلنجليزيةاباللغةتوصيةسائلر•

.الماجتسيرأوالبكالوريوس
.HSKاتدرجوكشف(HSKشهادة)الصينيةاللغةمستوىشهادة•

حسباإلنجليزيةاللغةلمستوىختباراالدرجاتمنغيرهاأوTOEFLـلالتوفلارختباادرجة•

(والدكتوراهالماجستيرقبول).الجامعةمتطلبات

.بيضاءوخلفيةبوصة2بحجمشخصيةصور(2)عدد•

.(امةاإلقأوتصريحوالتأشيرةالطالبمعلوماتعلىتحتوىالتيالصفحة)السفرجوازصورة•

.التسجيلعنداألصليالسفرجوازستطلبالجامعهبأنعلما  

.“نالصيفيالطالبلوصيالتوثيقشهادة”تقديميجبعاما ،18عنعمرهميقلالذينالبطلل•



إلى الصينالطالبسفرمتطلبات : السادسالقسم 

دراسيةتأشيرةعلىالحصول-1•

لدراسةاتصريحطلب-2•

السفرقبلمطلوبةإرشادات-3•

الصينلىإوالوصولبالطائرةالرحلةخاللهامةتعليمات-4•



سةالحصول على تأشيرة درا: القسم السابع

صينالجمهوريةقنصليةأوسفارةفيالدراسيةالتأشيرةيطلبأنالمقبولالطالبعلىيجب•

“لالقبوشهادة”والسفرجوازمثلالمطلوبةالوثائقجميعيحضروإن،الدولةلدىالشعبية
JW202)الوافدينبالطالبالخاصةالتأشيرةطلبستمارةاو Form)الذيلطالبباالخاصة

JW201)طلبوأشهر،6منأكثريستغرقببرنامجسيلتحق Form)ببرنامجسيلتحقلطالب

FOREIGNER)لألجانبالبدنيالفحصاختبارطلبو(أشهر6منأقليستغرق PHYSICAL
EXAMINATION FORM)،الهأعالمذكورةالوثائقبكافةالتسجيلويتم.الدمفحصوتقرير

.القبولشهادةفيالمذكورالمحددالموعدفيللمؤسسةالوافدينالطالبمكتبفي

الخاصةاإلجراءاتإكمالأشهر6منأكثرلمدةيستغرقببرنامجيلتحقالذيطالبالعلىيجب•
PHYSICALلألجانبالبدنيالفحصاختبارطلبب EXAMINATION RECORD FOR

FOREIGNER“يف.الصينإلىالوصولبعدالمحددالموعدفيالصحيروالحجالصحةجهةفي

PHYSICAL”تقديممنالتمكنعدمحالة EXAMINATION RECORD FOR FOREIGNER“،

سمحيالأنهإلىاإلشارةوتجدر.المحليةالصحيوالحجزالصحةجهةلدىبالفحصالقياميجب

لمرضالصاحبالصينيالقانونيسمحالو،معينضامرأبمصابالطالبللالصينفيبالبقاء

.الصينإلىبالدخول



الشروط المطلوبة لتقديم طلب تصريح الدراسة

الدخولإدارةلجهةالطلبتقديمأشهر6منأكثريستغرقببرنامجالمقبولالطالبعلىيجب•

30خاللوذلكالدراسة،تصريحعلىللحصولالصينيةالعاماألمنألجهزةالتابعةوالخروج

:هيةالدراستصريحلطلبالمطلوبةوالوثائق.الصينإلىالوصولتاريخمنعتبارا  ايوما  

المفعولساريالسفرجواز•

الطبيالفحصشهادة•

الجامعةنعالصادرنالوافديللطالبالتأشيرةإعالن•

JW201“والقبولشهادة• Form“

بيضاءوبخلفية(السفرجوازفيالشخصيةالصورةحجم)بوصة2بحجمشخصيةصورة•

الجامعةمنالصادرةالموقتةاإلقامةتسجيلستمارةامننسخة•



ما العمل؟: تصريح الدراسة أو التأشيرة الدراسيةنتهاء مدة ا

:الدراسةتصريحتمديدطلب•

عليهيتوجبحيثالدراسةتصريحنتهاءاتاريخمندائماالتأكدالمقبولالطالبعلىيتوجب•

يقترح)التصريحانتهاءتاريخمناألقلعلىيوما  30قبلالدراسةتصريحتمديدبطلبالتقدم

ملتقديالمطلوبةوالوثائق.(التصريحانتهاءتاريخمنأسابيع6أو5قبلالتمديدطلبتقديم

:هيالطلب

المفعولساريسفرجواز•

الجامعةعنوالصادرالوافدينبالطالبالخاصةشيرةأالتإعالن•

بيضاءوبخلفية(السفرجوازفيالشخصيةالصورةحجم)بوصة2بحجمشخصيةصورة•

“الموقتةاإلقامةتسجيلستمارةا”صورة•



:الدراسيةالتأشيرةتمديدطلب•

تمديدطلببوالتقدم،الدراسيةالتأشيرةانتهاءتاريخمندائماالتأكدالمقبولالطالبعلىيتوجب•
قبليدالتمدطلبتقديميقترح)التأشيرةانتهاءتاريخمناألقلعلىأيام7قبلالدراسيةالتأشيرة
:هيالطلبلتقديمالمطلوبةوالوثائق.(التأشيرةانتهاءتاريخمنأسابيع3أوأسبوعين

المفعولساريسفرجواز•

الجامعةعنوالصادرالوافدينبالطالبالخاصةالتاشيرةإعالن•

بيضاءوبخلفية(السفرجوازفيالشخصيةالصورةحجم)بوصة2بحجمشخصيةصورة•

“الموقتةاإلقامةتسجيلاستمارة”صورة•

السفربجواز“الموقتةاإلقامةتسجيلستمارةا’’بـالخاصةاإلجراءاتإكمالإعادةضرورة:المالحظات•
الشرطةمركزأواإلقامةمقرفي“الدراسيةالتأشيرةأوالدراسةتصريحتمديدإكمالمنساعة24خالل

.العاماألمنألجهزةالتابعالمحلية



نامج نتقال من جامعة إلى أخرى أو في تمديد البرما العمل في حال اال

؟الدراسي

سينتقلالتيوالجامعةحاليا  فيهايدرسالتيالجامعةعناالستفسارالمقبولالطالبعلىيجب•

ثائقووالاإلجراءاتمنوالتأكدوالقبول،االنتقالعلىالجامعتينموافقةحتمالامنللتأكدإليها
.الخطوةبهذهللقيامالمطلوبة



إرشادات عامة قبل السفر

نمترجمتهافيالشخصيةوالمعلوماتالبياناتتطابقمنيتأكدأنالطالبعلى:هامةمالحظة•

مشاكليواجهالحتى،الجامعةمتطلباتحسبوتوثيقهاوبالعكسوالصينيةاإلنجليزيةإلىالعربية

.الصينيةالسلطاتمع

:الجويالحجزعلىالتأكيد•

لراكبكيلوغرام20عنوزنهايزيدمسجلةألمتعةيسمحالفإنهالصينيةالطيرانأنظمةحسب

الدرجةوراكبالطالبسفربجوازالسياحيةالدرجةلراكبغرامكيلو30والسياحية،الدرجة

.األولىالدرجةلراكبغرامكيلو40والتجارية،

.فولت220الصينفيالكهرباءخط•

.(المقاطاتبعضفي)شتويةمالبسأخذمنالشتاءفصلفيالسفرحالفيالتأكد

.رةالصغياألوليةالمصروفاتأجلمن(صينييوانأوأمريكيدوالر)نقديمبلغبإحضارقم•

دوالر5000بـمبلغهايقدرأجنبيةعملةأوصينييوان20000عنيزيدماتحملكنتإذا•

.المطارفيالمفتشينإبالغعليكيتوجبأمريكي



إلى الصينوالوصول المغادرة 

:مغادرة المطار•

.الطائرةموعدمنساعاتثالثقبلمبكرا  المطارإلىوالوصولالطائرةموعدمنالتأكد•

.السفروتذكرةالجوازحملمنالتأكدأهمية•

األمنيالتفتيشخاللمنالمرور•

األفالم•

المعدن•

السوائل•

(كمبيوتر)اإللكترونيةاألجهزة•

.جسديلتفتيشالخضوعالممكنمن•



تعليمات هامة خالل الرحلة

ARRIVALالوصولبطاقةالركابعلىتوزع• CARDبدقةتعبئتهاالجميععلىيفترضوالتي

.طارالمفيالصينيةاتزالجوالدائرةالسفرالجوازمعتقديمهاأجلمنالطائرةمنالنزولقبل

الواردةللبياناتومطابقةصحيحةالبطاقةفيالواردةوالمعلوماتالبياناتتكونأنجدا  المهممن•

.سفركجوازفي



الوصول إلى الصين

(  IMMIGRATION CLEARANCE)الجوازاتعند النزول من الطائرة يجب التوجة إلى مكاتب •

التي   Arrival Cardبطاقة الوصولىوذلك لختم الجواز بختم الدخول إلى الصين والختم عل

الطائرةفي لكأُعطيت 

المطارالتوجه إلى الحقائب قبل الخروج من •

تفتيش الحقائبباإلضافة إلىالتفنيشلمزيد من يطلب منك الخضوعيمكن أن •



ينبعد الوصول إلى الصتخاذهااالخطوات األولى التي يتوجب عليك 

:التسجيل في الجامعة•

.يتم التسجيل في الجامعة في الموعد والمكان المحدد الذي تنص عليه شهادة القبول•

:الوثائق المطلوبة للتسجيل•

أصل وصورة جواز السفر•

“JW202/JW201“و“ شهادة القبول”•

الجامعةحدده تشخصية وبحجم معين الصور العدد معين من •

“الموقتةتسجيل اإلقامة ستمارة ا’’أصل وصورة •

:دفع مصاريف الدراسة•

والتعليميةالتربوزارةنظامحسبأيضاالصينيسمبااليسجلأنمقبولطالبكلعلى:الصينيسماال•

حيننيا  صياسمايقدمأنيجبالقبول،طلبتقديمعندصينيا  سما  ايقدملمطالبأيوالصينية،

.التسجيل



أنواع السكن المتوفرة: القسم الثامن

(:سكن جامعي)حجز المسكن•
في في الجامعة، يجب على الطالب المقبول حجز المسكنالمساكن كفاية عدم إمكانيةبسبب •

.  الجامعة حسب دليل حجز المسكن المرفق بشهادة القبول وخالل المدة المطلوبة

للقيام عادة يتم دفع مبلغ التأمين وتكاليف السكن لمدة فصل كامل عند الوصول إلى المسكن•
.بإجراءات اإلقامة

:سكن خارج الجامعة•
كان في حالة عدم التمكن من حجز المسكن في الجامعة، سيقوم الطالب المقبول بالبحث عن م•

.اإلقامة بنفسه

:سكن مع عائلة وغيره•
.الجامعةالجامعة إقامة الطالب المقبول مع عائلته في المسكن داخل تسمحال •



ةالمواصالت المتوفرة ومتطلبات قيادة السيار: القسم التاسع

:رخصة القيادة•
ة القيادةتبديل رخصاإلماراتي الذي يقيم في الصين لمدة طويلة بتصريح اإلقامةللمواطن يحق •

ة للمواطن مستوى القيادة؛ أما بالنسبختبار الالخضوعدوناإلماراتية برخصة القيادة الصينية 

لقيادة اإلماراتي الذي يتواجد في الصين لمدة قصيرة دون تصريح إقامة، يمكن تبديل رخصة ا

رخصة مستوى القيادة على أن تكون صالحيةختبار ابرخصة القيادة الصينية دون اإلماراتية

ة القيادة ماراتي تبديل رخصاإللمواطن يسمح لعلما  بأنه . مع صالحية التأشيرةةالقيادة متوافق

قيادة أن تكون صحته وعمره متوافق مع شروط البشرط مستوى القيادة ختبار ادون اإلماراتية
.في الصين

:شراء السيارة•
لمرور من إدارة اأوال  ستفسار االعليهيجبفإنه الطالب شراء سيارة في الصين، أرادفي حال •

.  باألجانب في الصينالخاصة المحلية للتأكد من شروط الشراء 



الـتأمين والرعاية الصحية: القسم العاشر

:الصحيةالتأمين

التلفضررالتأمينهذاويغطيدراسيةسنةكليوان600للجامعةالصحيالتأمينمبلغدفعيتم

.المستشفىنزيلوعالجالعرضي



وكمتطلبات فتح حساب مصرفي في البن: القسم الحادي عشر

رتباطهاتبإجراءاوالقيامالقبولوشهادةالسفربجوازالجامعةتحددهالذيالبنكفيالحسابفتح•

.(الجامعةعنستفساراال)الجامعةداخلالمستخدمةطةنالممغبالبطاقة



أنواع المطاعم الحالل المتوفرة: القسم الثاني عشر

لسوبر الحالل في معظم المدن الصينية، أما األطعمة الحالل المتوفرة في اتقدم الطعاميوجد مطاعم•
.ال تعتبر أطعمة حاللإنها وإال ف« حالل»كلمة بعلى العبوة الخارجيةممهورةكونتماركت، ف



السفارة في الصينالتواصل مع : القسم الثالث عشر

Embassy of the United Arab Emirates, Beijing

Villa 10-04

Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound,

No.22, Dongfang Dong Road

Chaoyang District, Beijing, China

Tel: (+86) 10-65327650/1/3 

Fax: (+86) 10-65327652

Emergency Number: (+86) 10-65327650/1/3 



إرشادات هامة: القسم الرابع عشر
تواجدي•
اءأثنالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةلمواطنيمقدمةخدمةهيتواجدي:تواجديبخدمةالتعريف•

لدولةامواطنيوالخارجفيالدولةبعثاتبينالتواصلعمليةتسهلوالتيالخارج،فيتواجدهم

للدولةعودتهموتنسيقإجالئهمبهدفوالطوارئزماتاألحاالتفيالخدمةفيالمسجلين

.سالمين

يثحدائمحسابإنشاءلخاصيةباإلضافةواحدةلمرةالمباشرالتسجيلخاصيةالخدمةتوفر•

أخرىبمزاياوالتمتعمستقبالالتسجيلعمليةاختصارخاللهمنيمكنك

.نالحالييالمسجليننافذةفيالسروكلمةالمستخدماسمإدخاليتمالخدمةفيللمسجلين•

مجانيةالخدمة:الرسوم•

80044444علىاالتصاليرجىالعمالءخدمةمعللتواصل:العمالءخدمة•

:اليعبر رابط الموقع التالفيديو التعريفي لخدمة تواجدييرجى مشاهدة : كيفية التسجيل•

https://www.mofa.gov.ae/Citizen/Twajudi/Pages/default.aspx

https://www.mofa.gov.ae/Pages/Profile.aspx:للتسجيل في الخدمة أضغط هنا •

https://www.mofa.gov.ae/Citizen/Twajudi/Pages/default.aspx
https://www.mofa.gov.ae/Pages/Profile.aspx


:بكينفيالدولةسفارةمعالتواصل•

إلىولهوصبعدبكينفيالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةسفارةزيارةالمقبولالطالبعلىيجب•

:يليماإلكمالوذلكالصين

.النفسعنالتعريف(1)•

فيالسكنعنوان،(إلزامي)السفرجوازمننسخة:الشخصيةالمعلوماتتقديم(2)•

.(ختياريا)لكترونياإلالبريدوعنوان،(إلزامي)الصينفيالهاتفرقم،(ختياريا)الصين

.اإلماراتدولةوالصينبينالثنائيةوالعالقاتالصينعلىالتعرف(3)•

.«بكيندليل»مثال،مدينةالدليلأوخريطةالعلىالحصول•



:الصينفيالشخصيالسلوك•

.العامةاألماكنفيأوالجامعةفيوالمجوهراتالتقليديةالمالبسرتداءاتجنب•

لقياماوعدمالمناسبة،الصرافةأماكنفيالعملةبتصريفالقيامو.النقودمنالكثيرحملعدم•

المالتالمسالتجنبالشوارعفيالمتواجديناألشخاصمعالتصريفوعدم،بالعمولةبالتصريف

.المزيف

:خاللمناإلماراتلوطنهتمثيلهأساسعلىالتصّرفاإلماراتيالطالبعلىيجب•

العنفاتعمليفيالمشاركةعدم(1)•

السياسيةالشؤونمنأيفيالتدخلأوالمشاركةعدم(2)•

ثقافةةألينتقاداالتوجيهوعدمالصينثقافةحتراما(3)•



ن الشارع أو ممنيجب على الطالب أن يكون حذرا من المنتجات المزيفة وال يشتري المنتجات •

.المحالت غير المعتمدة

.االجو في بكين ملوثنظرا لكون يجب على الطالب لبس الكمامة أو حمل الدواء معه •



:الدائمالتواصل•

األجانبالطلبةمستشار•

الدراسيةالخطةلتحديدمساعدكلضرورةالجامعةفياألكاديميالمرشد•

ستشاراتاالومراكزللطلبةالصحيةالمراكز•

واإلرشادالتوجيهخدمات•

الطالبكؤزمال•



:نااألمحتياطاتاكافةأخذ•

ئتماناالوبطاقةالضروريةالنقودحمل•

الليلخاللبمفردكالتجوالعدم•

110هوللشرطةالصينفيالطوارئرقم•

:الطوارئرقمعلىالسفارةمعالتواصلأيضا  يمكنكم•

Emergency Number: : (+86) 10-65327650/1/3 



لمهمة نتمنى للجميع التوفيق في هذه المرحلة الجديدة وا


