مبادرة «شورك»
دليل إرشادي للدراسة في الصين
سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة
بكين ،الصين

الفهرس
• القسم األول :لمحة مختصرة عن الصين.
• القسم الثاني :المناخ ،التوقيت والعملة.
• القسم االثالث :نظام التعليم العالي والدراسة في الصين.
• القسم الرابع :متطلبات اللغة.
• القسم الخامس :المستندات والوثائق المطلوبة للقبول في الجامعات (البكالوريوس والدراسات
العليا).
• القسم السادس :متطلبات سفرالطالب إلى الصين.

• القسم السابع :كيفية الحصول على تأشيرة دراسة.
• القسم الثامن :أنواع السكن المتوفرة( سكن جامعي ،خارج الجامعة ،مع عائلة وغيره).

تابع الفهرس
• القسم التاسع :المواصالت المتوفرة ومتطلبات قيادة السيارة.
• القسم العاشر :التأمين والرعاية الصحية.
• القسم الحادي عشر :متطلبات فتح حساب مصرفي في البنوك.
• القسم الثاني عشر :أنواع المطاعم الحالل المتوفرة.
• القسم الثالث عشر :التواصل مع سفارة دولة اإلمارات في الصين.

• القسم الرابع عشر :إرشادات هامة.

القسم األول :لمحة مختصرة عن جمهورية الصين الشعبية
• لمحة جغرافية:
تمتد الصين على مساحة  9.6مليون كيلومتر مربع ( 3.7مليون ميل مربع) ،حيث تعد ثاني أكبر بلد
في العالم من حيث مساحة اليابسة .تتألف الصين من أكثر من  23مقاطعة و 5مناطق ذاتية الحكم و4
بلديات مدارة مركزيا (بكين ،وتيانجين ،وشانغهاي ،وتشونغتشينغ ،واثنتان من المناطق اإلدارية
الخاصة هما هونغ كونغ ،وماكاو .عاصمة البالد هي مدينة بكين.

• التقسيمات اإلدارية لجمهورية الصين الشعبية:
• المقاطعات:

•تايوان
•يونان
•جيجيانغ

•شانغهاي
•شانكشي
•شاندونغ
•شنشي
•سيشوان

•هونان
•جيانغس
•جيانغشي
•جيلين
•لياونينغ

•هينان
•خبي
•هيلونغجيانغ
•خنان
•هوباي

•آنهوي
•فوجيان
•قانسو
•كونغدنغ
•قويتشو

• مناطق ذاتية الحكم:
•
•
•
•
•

قوانغشي
منغوليا الداخلية
نينغشيا
شينجيانغ
التبت

• بلديات مدارة مركزيا :
•

•
•
•

بكين
تشونغتشينغ
شانغهاي
تيانجين

• مناطق إدارة خاصة :
• هونغ كونغ
• ماكاو

القسم الثاني :المناخ  ،التوقيت ،والعملة في الصين
• يتيمز مناخ الصين بمواسم من الجفاف والرياح الموسمية الرطبة مما يؤدي إلى اختالفات في
درجات الحرارة بين الشتاء والصيف .في فصل الشتاء تجلب الرياح الشمالية البرودة والجفاف
بينما تجلب الرياح الجنوبية التي تهب صيفا من المناطق البحرية الدفء والرطوبة .كما يختلف
المناخ في الصين من منطقة إلى أخرى بسبب تنوع تضاريس هذه البالد الواسعة.
• التوقيت الصيني توقيت متقدم على توقيت غرينتش بثمان ساعات ،والتوقيت الرسمي الوحيد
والمعتمد في الصين هو توقيت بكين.
• العملة الصينية الرسمية هي الـ "يوان" ،وهي متوفرة بالفئات التالية :يوان واحد 5 ،يوان10 ،
يوان 20 ،يوان 50 ،يوان 100 ،يوان إضافة إلى جياو واحد(يساوي عشر يوان) 5 ،جياو(يساوي
نصف يوان).

القسم الثالث  :نظام التعليم العالي والدراسة في الصين
• يتكون نظام التعليم الصيني من أربعة أقسام وهي التعليم األساسي ،والتعليم المهني والتقني
الثانوي ،والتعليم العالي ،وتربية البالغين.
• ينقسم التعليم األساسي إلى مرحلة الروضة ،التعليم االبتدائي لمدة  6سنوات ،التعليم الثانوي الذي
يتم في المدرسة المتوسطة لمدة  3سنوات ،والمدرسة الثانوية لمدة  3سنوات أيضا.
• يتكون التعليم العالي من التعليم المهني واالختصاصي العالي( مدة الدراسة 3-2 :سنوات) والتعليم
الجامعي(مدة الدراسة 4 :سنوات 5 ،سنوات لجامعة الطب) وتعليم الماجستير (مدة الدراسة3-2 :
سنوات) وتعليم الدكتوراه(مدة الدراسة 3 :سنوات).

التعليم الجامعي

• ترحب الصين بطالب التعليم ما بعد الثانوي الذين يرغبون في االنضمام للجامعات.
• متطلبات الدراسة الجامعية :ال توجد في الجامعات الصينية امتحانات وطنية موحدة لقبول وتسجيل
الطالب الوافدين األجانب .حيث يتم تقييم الطالب بصفة فردية على أساس شروط القبول التي
تفرضها كل مؤسسة على حدى .وبصفة عامة ،هنالك متطلبات لغوية ومتطلبات أكاديمية.

القسم الرابع :متطلبات اللغة
• يعتبر مستوى اللغة الصينية من المتطلبات األساسية بالنسبة إلى الطالب الوافدين للدراسة في
الجامعة الصينية .حيث يتم تدريس معظم البرامج باللغة الصينية إضافة إلى بعض البرامج التي يتم
تدريسها باللغة اإلنجليزية في بعض الجامعات.
• يجب على كل طالب وافد يرغب الدراسة باللغة الصينية الحصول على شهادة مستوى اللغة
الصينية ( )HSKبالمستويات المختلفة حسب شروط القبول التي تفرضها كل مؤسسة على حدى.
وتكون متطلبات اللغة الصينية مختلفة حسب برامج البكالوريوس ،والماجستير ،والدكتوراه.
• بالنسبة إلى البرامج التي يتم تدريسها باللغة اإلنجليزية ،فال تفرض المؤسسة متطلبات اللغة
الصينية ،بل يمكن تحديد شروط مستويات اللغة اإلنجليزية المعينة حسب احتياجات التدريس
للتخصصات المختلفة.

متطلبات أكاديمية
• يعتبر شرط التخرج من المدرسة الثانوية والحصول على نتيجة أكاديمية جيدة أدنى شروط القبول
في الدراسة الجامعية (مستوى البكالوريوس).
• إضافة إلى متطلبات اللغة الصينية ،يتم اختيار وقبول الطالب الوافدين على أساس امتحانات
القبول بالنسبة إلى بعض الجامعات على المستوى األعلى في الصين مثل جامعة تسينغخوا،
وجامعة بكين ،وجامعة الشعب الصيني ،إلخ .ويتم تحديد مواد االمتحان حسب متطلبات البرامج
والتخصصات المختلفة.
• تفرض بعض المؤسسات مقابلة شخصية إضافة إلى امتحانات القبول حسب طبيعة التخصصات
والبرامج المختلفة.

مراحل اختيار الجامعة والبرنامج

• تتمثل أولى خطوات العثور على المؤسسة التعليمية في االطالع على جميع المؤسسات الصينية
المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم الصينية ،ومؤهالت قبول الطالب الوافدين.
• وفيما يلي قواعد البيانات في الصين التي تتوفر فيها المعلومات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية
والتخصصات:
• قائمة الجامعاتhttp://www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx :
• التخصصاتhttp://www.csc.edu.cn/Laihua/programsearchen.aspx :

طلب القبول من الجامعة الصينية
• الشروط األساسية لطلب القبول:
 – 1التمتع بجنسية غير صينية وصحة جيدة.
 – 2شروط المؤهالت الدراسية والعمر كاآلتي:
برنامج الدراسة

العمر
أكبر من  18عاما ً وال يتجاوز  25عاما ً

الماجستير

أكبر من  18عاما ً وال يتجاوز  35عاما ً

الحصول على شهادة البكالوريوس

الدكتوراه

أكبر من  18عاما ً وال يتجاوز  40عاما ً

الحصول على شهادة الماجستير

البكالوريوس

المؤهالت المطلوبة
الحصول على شهادة التخرج من المدرسة
الثانوية والدرجة األكاديمية الجيدة

القسم الخامس :المستندات والوثائق المطلوبة للقبول في الجامعات
(البكالوريوس والدراسات العليا)
•

•

•

•

•

استمارة طلب القبول الصادرة من قبل الجامعة (باللغة اإلنجليزية أو الصينية).
شهادة التخرج من المدرسة المتوسطة والثانوية(باللغة الصينية أو اإلنجليزية) ،وفي حال كون
شهادة التخرج محررة باللغة غير الصينية أو اإلنجليزية ،فيجب إرفاق صورة مترجمة
ومصدقة من شهادة التخرج باللغة اإلنجليزية أو الصينية.
شهادة البكالوريوس(باللغة الصينية أو اإلنجليزية) ،في حال كون شهادة البكالوريوس محررة
باللغة غير الصينية أو اإلنجليزية ،فيجب إرفاق صورة مترجمة ومصدقة من الشهادة باللغة
اإلنجليزية أو الصينية إذا كان القبول للماجستير.
شهادة الماجستير (باللغة الصينية أو اإلنجليزية) ،في حال كون شهادة الماجستير محررة
باللغة غير الصينية أو اإلنجليزية ،فيجب إرفاق صورة مترجمة ومصدقة من الشهادة باللغة
اإلنجليزية أو الصينية إذا كان القبول للدكتوراه.
كشف الدرجات ،وفي حال كون كشف الدراجات باللغة غير الصينية أو اإلنجليزية ،فيجب
إرفاق صورة مترجمة ومصدقة من كشف الدرجات باللغة الصينية أو اإلنجليزية.

•
•

•
•
•
•
•

•

تجهيز خطة الدراسة حسب متطلبات الجامعة على ان تكون محررة باللغة الصينية أو اإلنجليزية.
ﻧﺒﺬة ﻣﻮﺟﺰة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  Personal statementﻓﻲ ﺣﺪود صفحة أو صفحتين ,ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ،وﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ،وأﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﺨﺼﺺ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻮى أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ.
رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أو الصينية من أستاذين في الجامعة التي حصل الطالب منها على
البكالوريوس أو الماجتسير.
شهادة مستوى اللغة الصينية (شهادة  )HSKوكشف درجات .HSK
درجة اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﻓﻞ اﻟـ  TOEFLأو غيرها من درجات االختبار لمستوى اللغة اإلنجليزية حسب
متطلبات الجامعة(.قبول الماجستير والدكتوراه)
عدد ( )2صور شخصية بحجم  2بوصة وخلفية بيضاء.
صورة جواز السفر(الصفحة التي تحتوى على معلومات الطالب والتأشيرة أوتصريح اإلقامة).
علما بأن الجامعه ستطلب جواز السفر األصلي عند التسجيل.
للطالب الذين يقل عمرهم عن  18عاما ،يجب تقديم ”شهادة التوثيق لوصي الطالب في الصين“.

القسم السادس :متطلبات سفر الطالب إلى الصين

•

•
•
•

 -1الحصول على تأشيرة دراسية
 -2طلب تصريح الدراسة
 -3إرشادات مطلوبة قبل السفر
 -4تعليمات هامة خالل الرحلة بالطائرة والوصول إلى الصين

القسم السابع :الحصول على تأشيرة دراسة
• يجب على الطالب المقبول أن يطلب التأشيرة الدراسية في سفارة أو قنصلية جمهورية الصين
الشعبية لدى الدولة ،وإن يحضر جميع الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر و”شهادة القبول“
واستمارة طلب التأشيرة الخاصة بالطالب الوافدين( )JW202 Formالخاصة بالطالب الذي
سيلتحق ببرنامج يستغرق أكثر من  6أشهر ،وطلب ( )JW201 Formلطالب سيلتحق ببرنامج
يستغرق أقل من  6أشهر) وطلب اختبار الفحص البدني لألجانب ( FOREIGNER PHYSICAL
 ،) EXAMINATION FORMوتقرير فحص الدم .ويتم التسجيل بكافة الوثائق المذكورة أعاله
في مكتب الطالب الوافدين للمؤسسة في الموعد المحدد المذكور في شهادة القبول.
• يجب على الطالب الذي يلتحق ببرنامج يستغرق لمدة أكثر من  6أشهر إكمال اإلجراءات الخاصة
بطلب اختبار الفحص البدني لألجانب PHYSICAL EXAMINATION RECORD FOR
 “FOREIGNERفي جهة الصحة والحجر الصحي في الموعد المحدد بعد الوصول إلى الصين .في
حالة عدم التمكن من تقديم ” ،“PHYSICAL EXAMINATION RECORD FOR FOREIGNER
يجب القيام بالفحص لدى جهة الصحة والحجز الصحي المحلية .وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يسمح
بالبقاء في الصين للطالب المصاب بأمراض معين ،وال يسمح القانون الصيني لصاحب المرض
بالدخول إلى الصين.

الشروط المطلوبة لتقديم طلب تصريح الدراسة
•

•
•

•
•
•
•

يجب على الطالب المقبول ببرنامج يستغرق أكثر من  6أشهر تقديم الطلب لجهة إدارة الدخول
والخروج التابعة ألجهزة األمن العام الصينية للحصول على تصريح الدراسة ،وذلك خالل 30
يوما اعتبارا من تاريخ الوصول إلى الصين .والوثائق المطلوبة لطلب تصريح الدراسة هي:
جواز السفر ساري المفعول
شهادة الفحص الطبي
إعالن التأشيرة للطالب الوافدين الصادر عن الجامعة
شهادة القبول و““JW201 Form
صورة شخصية بحجم  2بوصة (حجم الصورة الشخصية في جواز السفر) وبخلفية بيضاء
نسخة من استمارة تسجيل اإلقامة الموقتة الصادرة من الجامعة

انتهاء مدة تصريح الدراسة أو التأشيرة الدراسية  :ما العمل؟
• طلب تمديد تصريح الدراسة:
•

•

•
•
•

يتوجب على الطالب المقبول التأكد دائما من تاريخ انتهاء تصريح الدراسة حيث يتوجب عليه
التقدم بطلب تمديد تصريح الدراسة قبل  30يوما على األقل من تاريخ انتهاء التصريح (يقترح
تقديم طلب التمديد قبل  5أو  6أسابيع من تاريخ انتهاء التصريح) .والوثائق المطلوبة لتقديم
الطلب هي:
جواز سفر ساري المفعول
إعالن التأشيرة الخاصة بالطالب الوافدين والصادر عن الجامعة
صورة شخصية بحجم  2بوصة (حجم الصورة الشخصية في جواز السفر) وبخلفية بيضاء
صورة ”استمارة تسجيل اإلقامة الموقتة“

• طلب تمديد التأشيرة الدراسية:
•

•
•
•

•

يتوجب على الطالب المقبول التأكد دائما من تاريخ انتهاء التأشيرة الدراسية ،والتقدم بطلب تمديد
التأشيرة الدراسية قبل  7أيام على األقل من تاريخ انتهاء التأشيرة (يقترح تقديم طلب التمديد قبل
أسبوعين أو  3أسابيع من تاريخ انتهاء التأشيرة) .والوثائق المطلوبة لتقديم الطلب هي:
جواز سفر ساري المفعول
إعالن التاشيرة الخاصة بالطالب الوافدين والصادر عن الجامعة
صورة شخصية بحجم  2بوصة (حجم الصورة الشخصية في جواز السفر) وبخلفية بيضاء
صورة ”استمارة تسجيل اإلقامة الموقتة“

• المالحظات :ضرورة إعادة إكمال اإلجراءات الخاصة بـ ’’استمارة تسجيل اإلقامة الموقتة“ بجواز السفر
خالل  24ساعة من إكمال تمديد تصريح الدراسة أو التأشيرة الدراسية“ في مقر اإلقامة أو مركز الشرطة
المحلية التابع ألجهزة األمن العام.

ما العمل في حال االنتقال من جامعة إلى أخرى أو في تمديد البرنامج
الدراسي؟
• يجب على الطالب المقبول االستفسار عن الجامعة التي يدرس فيها حاليا والجامعة التي سينتقل
إليها للتأكد من احتمال موافقة الجامعتين على االنتقال والقبول ،والتأكد من اإلجراءات والوثائق
المطلوبة للقيام بهذه الخطوة.

إرشادات عامة قبل السفر
•

•

•
•

•

مالحظة هامة :على الطالب أن يتأكد من تطابق البيانات والمعلومات الشخصية في ترجمتها من
العربية إلى اإلنجليزية والصينية وبالعكس وتوثيقها حسب متطلبات الجامعة ،حتى ال يواجه مشاكل
مع السلطات الصينية.
التأكيد على الحجز الجوي:
حسب أنظمة الطيران الصينية فإنه ال يسمح ألمتعة مسجلة يزيد وزنها عن  20كيلوغرام لراكب
الدرجة السياحية ،و 30كيلو غرام لراكب الدرجة السياحية بجواز سفر الطالب وراكب الدرجة
التجارية ،و 40كيلو غرام لراكب الدرجة األولى.
خط الكهرباء في الصين  220فولت.
التأكد في حال السفر في فصل الشتاء من أخذ مالبس شتوية (في بعض المقاطات).
قم بإحضار مبلغ نقدي (دوالر أمريكي أو يوان صيني) من أجل المصروفات األولية الصغيرة.
إذا كنت تحمل ما يزيد عن  20000يوان صيني أو عملة أجنبية يقدر مبلغها بـ  5000دوالر
أمريكي يتوجب عليك إبالغ المفتشين في المطار.

المغادرة والوصول إلى الصين
• مغادرة المطار:
•
•
•
•

•
•
•

•

التأكد من موعد الطائرة والوصول إلى المطار مبكرا قبل ثالث ساعات من موعد الطائرة.
أهمية التأكد من حمل الجواز وتذكرة السفر.
المرور من خالل التفتيش األمني
األفالم
المعدن
السوائل
األجهزة اإللكترونية (كمبيوتر)
من الممكن الخضوع لتفتيش جسدي.

تعليمات هامة خالل الرحلة
• توزع على الركاب بطاقة الوصول  ARRIVAL CARDوالتي يفترض على الجميع تعبئتها بدقة
قبل النزول من الطائرة من أجل تقديمها مع الجواز السفر لدائرة الجوازات الصينية في المطار.
• من المهم جدا أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في البطاقة صحيحة ومطابقة للبيانات الواردة
في جواز سفرك.

الوصول إلى الصين
• عند النزول من الطائرة يجب التوجة إلى مكاتب الجوازات ( )IMMIGRATION CLEARANCE
وذلك لختم الجواز بختم الدخول إلى الصين والختم على بطاقة الوصول  Arrival Cardالتي
أُعطيت لك في الطائرة
• التوجه إلى الحقائب قبل الخروج من المطار
• يمكن أن يطلب منك الخضوع لمزيد من التفنيش باإلضافة إلى تفتيش الحقائب

الخطوات األولى التي يتوجب عليك اتخاذها بعد الوصول إلى الصين
• التسجيل في الجامعة:
•
•
•
•
•

•

يتم التسجيل في الجامعة في الموعد والمكان المحدد الذي تنص عليه شهادة القبول.
الوثائق المطلوبة للتسجيل:
أصل وصورة جواز السفر
”شهادة القبول“ و““JW202/JW201
عدد معين من الصور الشخصية وبحجم معين تحدده الجامعة
أصل وصورة ’’استمارة تسجيل اإلقامة الموقتة“

• دفع مصاريف الدراسة:
• االسم الصيني :على كل طالب مقبول أن يسجل باالسم الصيني أيضا حسب نظام وزارة التربية والتعليم
الصينية ،وأي طالب لم يقدم اسما صينيا عند تقديم طلب القبول ،يجب أن يقدم اسما صينيا حين
التسجيل.

القسم الثامن :أنواع السكن المتوفرة
• حجز المسكن(سكن جامعي):
•

بسبب إمكانية عدم كفاية المساكن في الجامعة ،يجب على الطالب المقبول حجز المسكن في
الجامعة حسب دليل حجز المسكن المرفق بشهادة القبول وخالل المدة المطلوبة.

•

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

• سكن خارج الجامعة:
•

في حالة عدم التمكن من حجز المسكن في الجامعة ،سيقوم الطالب المقبول بالبحث عن مكان
اإلقامة بنفسه.

• سكن مع عائلة وغيره:
•

ال تسمح الجامعة إقامة الطالب المقبول مع عائلته في المسكن داخل الجامعة.

القسم التاسع :المواصالت المتوفرة ومتطلبات قيادة السيارة
• رخصة القيادة:
•

يحق للمواطن اإلماراتي الذي يقيم في الصين لمدة طويلة بتصريح اإلقامة تبديل رخصة القيادة
اإلماراتية برخصة القيادة الصينية دون الخضوع الختبار مستوى القيادة؛ أما بالنسبة للمواطن
اإلماراتي الذي يتواجد في الصين لمدة قصيرة دون تصريح إقامة ،يمكن تبديل رخصة القيادة
اإلماراتية برخصة القيادة الصينية دون اختبار مستوى القيادة على أن تكون صالحية رخصة
القيادة متوافقة مع صالحية التأشيرة .علما بأنه يسمح للمواطن اإلماراتي تبديل رخصة القيادة
اإلماراتية دون اختبار مستوى القيادة بشرط أن تكون صحته وعمره متوافق مع شروط القيادة
في الصين.

• شراء السيارة:
•

في حال أراد الطالب شراء سيارة في الصين ،فإنه يجب عليه االستفسار أوال من إدارة المرور
المحلية للتأكد من شروط الشراء الخاصة باألجانب في الصين.

القسم العاشر :الـتأمين والرعاية الصحية
التأمين الصحية:
يتم دفع مبلغ التأمين الصحي للجامعة  600يوان كل سنة دراسية ويغطي هذا التأمين ضرر التلف
العرضي وعالج نزيل المستشفى.

القسم الحادي عشر :متطلبات فتح حساب مصرفي في البنوك

• فتح الحساب في البنك الذي تحدده الجامعة بجواز السفر وشهادة القبول والقيام بإجراءات ارتباطه
بالبطاقة الممغنطة المستخدمة داخل الجامعة (االستفسار عن الجامعة).

القسم الثاني عشر :أنواع المطاعم الحالل المتوفرة

• يوجد مطاعم تقدم الطعام الحالل في معظم المدن الصينية ،أما األطعمة الحالل المتوفرة في السوبر
ماركت ،فتكون ممهورة على العبوة الخارجية بكلمة «حالل» وإال فإنها ال تعتبر أطعمة حالل.

 التواصل مع السفارة في الصين: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

القسم الرابع عشر :إرشادات هامة
• تواجدي
•

•
•
•
•

التعريف بخدمة تواجدي :تواجدي هي خدمة مقدمة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أثناء
تواجدهم في الخارج ،والتي تسهل عملية التواصل بين بعثات الدولة في الخارج ومواطني الدولة
المسجلين في الخدمة في حاالت األزمات والطوارئ بهدف إجالئهم وتنسيق عودتهم للدولة
سالمين.
توفر الخدمة خاصية التسجيل المباشر لمرة واحدة باإلضافة لخاصية إنشاء حساب دائم حيث
يمكنك من خالله اختصار عملية التسجيل مستقبال والتمتع بمزايا أخرى
للمسجلين في الخدمة يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في نافذة المسجلين الحاليين.
الرسوم  :الخدمة مجانية
خدمة العمالء :للتواصل مع خدمة العمالء يرجى االتصال على 80044444

• كيفية التسجيل :يرجى مشاهدة الفيديو التعريفي لخدمة تواجدي عبر رابط الموقع التالي:
https://www.mofa.gov.ae/Citizen/Twajudi/Pages/default.aspx
• للتسجيل في الخدمة أضغط هنا https://www.mofa.gov.ae/Pages/Profile.aspx :

• التواصل مع سفارة الدولة في بكين:
•
•

•
•
•

يجب على الطالب المقبول زيارة سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في بكين بعد وصوله إلى
الصين وذلك إلكمال ما يلي:
( )1التعريف عن النفس.
( )2تقديم المعلومات الشخصية  :نسخة من جواز السفر(إلزامي) ،عنوان السكن في
الصين(اختياري) ،رقم الهاتف في الصين(إلزامي) ،وعنوان البريد اإللكتروني(اختياري).
( )3التعرف على الصين والعالقات الثنائية بين الصين ودولة اإلمارات.
الحصول على الخريطة أو دليل المدينة ،مثال «دليل بكين».

• السلوك الشخصي في الصين:
•
•

•
•

•
•

تجنب ارتداء المالبس التقليدية والمجوهرات في الجامعة أو في األماكن العامة.
عدم حمل الكثير من النقود .والقيام بتصريف العملة في أماكن الصرافة المناسبة ،وعدم القيام
بالتصريف بالعمولة ،وعدم التصريف مع األشخاص المتواجدين في الشوارع لتجنب استالم المال
المزيف.
التصرف على أساس تمثيله لوطنه اإلمارات من خالل:
يجب على الطالب اإلماراتي
ّ
( )1عدم المشاركة في عمليات العنف
( )2عدم المشاركة أو التدخل في أي من الشؤون السياسية
( )3احترام ثقافة الصين وعدم توجيه االنتقاد ألية ثقافة

• يجب على الطالب أن يكون حذرا من المنتجات المزيفة وال يشتري المنتجات من الشارع أو من
المحالت غير المعتمدة.
• يجب على الطالب لبس الكمامة أو حمل الدواء معه نظرا لكون الجو في بكين ملوثا.

• التواصل الدائم:
•

•
•
•
•

مستشار الطلبة األجانب
المرشد األكاديمي في الجامعة لضرورة مساعدك لتحديد الخطة الدراسية
المراكز الصحية للطلبة ومراكز االستشارات
خدمات التوجيه واإلرشاد
زمالؤك الطالب

• أخذ كافة احتياطات األمان:
•
•
•

•

حمل النقود الضرورية وبطاقة االئتمان
عدم التجوال بمفردك خالل الليل
رقم الطوارئ في الصين للشرطة هو 110
يمكنكم أيضا التواصل مع السفارة على رقم الطوارئ:
Emergency Number: : (+86) 10-65327650/1/3

نتمنى للجميع التوفيق في هذه المرحلة الجديدة والمهمة

