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تقديم

ــى  ــالم ع ــالة والس ــن والص ــه رب العامل ــد لل الحم

أيديكــم  بــن  أمــا بعــد، نضــع  أرشف املرســلن، 

ــارب  ــى تج ــاًء ع ــداده بن ــم إع ــذي ت ــل ال ــذا الدلي ه

عمليــة، لقــد اجتهــد الفريــق يف تقديــم هــذه 

الدليــل وفقــا للتجربــة والخــرة واألســئلة التــي 

تتكــرر بشــكل مســتمر عنــد املتقدمــن، وقــام بحــر 

ــى  ــدم ع ــه املتق ــن أن تواج ــي ميك ــكالت الت املش

ــكل  ــامل ل ــالن ش ــل اع ــم عم ــم ت ــة، ث ــح الصيني املن

الخــرات  الصــن وأصحــاب  اليمنيــن يف  الطــالب 

ــع  ــاً جم ــم أيض ــح، ت ــن املن ــث ع ــابقة يف البح الس

كل املعلومــات املنشــورة ســابقاً الســتخالص أهــم مــا ميكــن االســتفادة منهــا، 

وأخــرياً تــم توزيــع املهــام عــى الراغبــن يف املشــاركة يف اعــداد هــذا الدليل، 

ليخــرج بحلتــه الجديــدة ويف وقــت مبكــر ليســتفيد منــه الراغبــون يف التقديــم 

ــدم  ــا أن نق ــد حاولن ــه، لق ــي تلي ــوام الت ــادم 2021 واألع ــام الق ــح للع ــى املن ع

فيــه تطبيقــا عمليــاً وباللغــة العربيــة، ومل نعتمــد عــى رسد املعلومــات، حتــى 

ــتطيع  ــط يس ــق، فق ــود للتطبي ــم يع ــامت ث ــراءة التعلي ــدم يف ق ــوه املتق ال يت

املتقــدم االعــداد مللفــه بشــكل جيــد حســب النــامذج املرفقــة يف امللــف 

ــن  ــات م ــالث جامع ــن ث ــث ع ــم البح ــل، ث ــه يف الدلي ــم ارفاق ــذي ت ــي ال النموذج

ــول  ــم الدخ ــا، ث ــراءة رشوطه ــل وق ــاً- يف الدلي ــة – أيض ــات املرفق ــف الجامع مل

للتطبيــق واتبــاع الخطــوات املوضحــة فيــه، حتــى إنهــاء عمليــة التقديــم وســيتم 

عمــل مالحظــات شــاملة مرفقــة يف الدليــل، يرجــى االطــالع عليهــا قبــل البــدء يف 

عمليــة التقديــم، نأمــل مــن اللــه ان يكــون دليــال مفيــدا لكــم اثنــاء التقديــم عــى 

ــة. ــة الصيني املنح

عامر محمد الضبياين

رئيس اللجنة االكادميية 
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كلمة االتحاد

ــه  ــول الل ــى رس ــالم ع ــالة والس ــه والص ــد لل الحم

ــد: وبع

األعــامل  سلســلة  ضمــن  الدليــل  هــذا  يــأيت    

انتهجتهــا  التــي  اإلبداعيــة  واألفــكار  الجديــدة 

ــن  ــن يف الص ــالب اليم ــاد ط ــة التح ــة اإلداري الهيئ

إدارة  مهــام  توليهــا  منــذ  2020م  العــام  يف 

يــأيت  كــام  الطــالب،  لزمالئهــا  خدمــة  االتحــاد 

ــت  ــي بذل ــابقة الت ــات الس ــود الهيئ ــتمراراً لجه اس

مــا بوســعها لخدمــة الطالــب اليمنــي يف الصــن، حاولنــا عنــد اعــداد هــذا الدليــل 

تقدميــه بشــكل جديــد وبصــورة تطبيقيــة، حتــى ال يســتهلك جهــد املتقــدم 

ووقتــه يف تفاصيــل غــري مفيــدة يف عمليــة التقديــم.

ــرية  ــة كب ــعبية فرص ــن الش ــة الص ــا جمهوري ــي تقدمه ــية الت ــح الدراس   إن املن

يجــب اســتثامرها االســتثامر األمثــل؛ نظــراً للمميــزات التــي يحصــل عليهــا الطــالب 

مبجــرد قبولهــم حيــث تغطــي  املنحــة املمولــة كليــاً الرســوم الدراســية، 

والســكن، والتأمــن الصحــي، وراتــب يكفــي للدراســة واملعيشــة، ويختلــف 

ــن يف  ــة الجامعي ــا للطلب ــل رواتبه ــح تص ــاك من ــية، فهن ــة الدراس ــب املرحل حس

ــاً(، وطــالب درجــة  مرحلــة البكالوريــوس إىل 2500 يــوان شــهرياَ )360 دوالر تقريب

ــوان )505  ــوراه 3500 ي ــالب الدكت ــا(، وط ــوان )434 دوالر تقريب ــتري 3 آالف ي املاجس

ــدم  ــاله أو تق ــات أع ــن الخدم ــض م ــي بع ــرى تغط ــح أخ ــاك من ــاً(، وهن دوالر تقريب

ــاً، وهنــاك بعــض الجامعــات والرامــج تقــدم  رواتــب أقــل مــن تلــك املمولــة كلي

األخوة الطالب األخوات الطالبات

يحيى عيل جابر 

  رئيس االتحاد 
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األعزاء الطالب العزيزات الطالبات

ــن  ــة يف الص ــل الدراس ــام يجع ــن؛ م ــن واملبدع ــة للمرزي ــة مقطوع ــح مالي من

فرصــة للكثــري حســب تفــاوت القــدرات املاديــة، كــام أن الفرصــة متاحــة لــكل طلبــة 

العــامل بــال اســتثناء وتجعــل مــن الكفــاءة، والدقــة يف عمليــة التقديــم، وحســن 

ــن  ــاك م ــة، فهن ــار الطلب ــا اختي ــى عليه ــي يبن ــري الت ــي املعاي ــف، ه ــداد  املل إع

الطلبــة املؤهلــن بدرجــة كبــرية للحصــول عــى املنــح ومل يتــم قبولهــم، ليــس 

بســبب ضعــف مؤهالتهــم وإمنــا قــد يكــون لديهــم مشــكلة يف اعــداد امللــف أو 

يف عمليــة التقديــم، ولهــذا حرصنــا مــن واقــع مســؤوليتنا وواجبنــا يف االتحــاد 

بــأن نقــوم بعمــل هــذا الدليــل حتــى يتســنى لــكل الراغبــن يف عمليــة التقديــم، 

ــن. ــطاء آخري ــى وس ــامد ع ــة إىل االعت ــهم دون الحاج ــم بأنفس التقدي

لقــد حرصنــا يف هــذا الدليــل تقديــم مــا ميكــن أن يفيــد الجميــع بكافــة مســتويات 

خرتهــم يف عمليــة التقديــم، فهنــاك مــن لديــه معلومــات ســابقة وهنــاك مــن 

يحتــاج معلومــات أكــر تفصيــال كونــه جديــد وال يعــرف يشء حــول املنــح الصينيــة 

أو طريقــة التقديــم، ونحــب أن ننــوه ملــن لديهــم الوقــت الــكايف إىل أن هنــاك 

رصيــد مرتاكــم مــن امللفــات والفيديوهــات األخــرى يف موقــع االتحــاد وصفحتــه 

عــى الفيــس بــوك واملجموعــة العامــة يف الفيــس بــوك أيضــاً.

نأمــل أن يرفــع هــذا الدليــل فــرص القبــول للطلبــة اليمنيــن مــن املنــح الصينيــة 

بكافــة أنواعهــا، وأن يكــون الطلبــة اليمنيــن املقبولــن منــاذج متميــزة علميــاً 

وأكادمييــاَ؛ إذ أن مزيــد مــن التفــوق العلمــي واألكادميــي للطالــب اليمنــي 

ــن. ــة اليمني ــر للطلب ــد أك ــي مقاع يعن

سائلن من الله عز وجل أن يوفقنا ملا فيه الصالح العام،

تقبلوا خالص التحايا،،،



6

املنح الصينية الطريق إىل املستقبل

يا ترى ما هو رس نجاح الصن؟ 

 ســؤال يــراود الجميــع محاولــن فهــم معجــزة 

ــي أدت إىل  ــل الت ــي العوام ــة وماه ــاح الصيني النج

ــدة  ــة فري ــة الصيني ــر التجرب ــث تعت ــاح، حي ــذا النج ه

االقتصاديــة  املجــاالت  شــتى  يف  نوعهــا  مــن 

والتكنولوجيــة والتنمويــة التــي ظهــرت آثارهــا عى 

املجتمــع الصينــي، فالصــن اليــوم أصبحــت مبثابــة 

مصنعــا للعــامل ورائــدة للتقــدم التقنــي وبيئــة 

حاضنــه ألنجــح رواد األعامل يف شــتى املجــاالت وكل 

ذلــك لــه أســبابه التــي نعيشــها واقعــا يف الصــن 

ولعــل أهمهــا وأبرزهــا هــو الرتكيــز عــى التعليــم والبحــث العلمــي اللــذان خلقــا 

بيئــة داعمــة ومشــجعة للنجــاح واإلبــداع واالبتــكار. كل ذلــك وغــريه زاد مــن تطلــع 

طلبــة العلــم للدراســة يف الصــن حيــث اصبحــت الدراســة يف الجامعــات الصينية 

حلــام لــكل شــاب طمــوح يبحــث عــن مســتقبل مــرق ميــر عــر بوابــة الجامعــات 

ــتقبل.  ــادة املس ــامل وق ــة رواد االع ــة صانع الصيني

   قامــت الحكومــة الصينيــة بتوســيع وزيــادة عــدد املنــح للراغبــن يف الدراســة 

ــا  ــي أطلقه ــق الت ــزام والطري ــادرة الح ــع روح مب ــجاما م ــك انس ــن وذل يف الص

ــة  ــر بواب ــرتك ع ــاح املش ــل والنج ــاون والتكام ــز التع ــو تعزي ــي نح ــس الصين الرئي

التبــادل الثقــايف مــع كافــة الــدول الواقعــة عــى طــول خــط الحــزام والطريــق 

ــرق  ــن ط ــهلت الص ــام س ــرايف، ك ــا الجغ ــا ملوقعه ــن أهمه ــن م ــر اليم وتعت

ــل  ــل بالتفصي ــذا الدلي ــا ه ــة يرحه ــات مختلف ــر بواب ــح ع ــك املن ــول لتل الوص

ــم  ــق أحالمه ــه لتحقي ــن فرص ــة يف الص ــن بالدراس ــة الراغب ــيوفر للطلب ــام س م

وطموحهــم بالحصــول عــى منحــه تســاعدهم يف بنــاء مســتقبلهم املــرق.

الراعي الحري إلصدار هذا الدليل

عبد امللك الحداد
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ــز  ــث تتمي ــة حي ــزة للدراس ــه ممي ــن فرص ــة اليمني ــة للطلب ــح الصيني ــل املن    متث

بســهولة الحصــول عليهــا وكذلــك ســهولة اجــراءات الحصــول عــى فيــزه الســفر 

رغــم األوضــاع االســتثنائية التــي تعيشــها اليمــن.

  الطالــب اليمنــي متميــز بالجــد واالجتهــاد وحــب العلــم والتعلــم والقــدرة عــى 

ــاً- ــي عموم ــرتب اليمن ــال املغ ــو ح ــام ه ــة -ك ــات املختلف ــع الثقاف ــش م التعاي

والدراســة يف الصــن واالطــالع عــى التجربــة الصينيــة عــن قــرب ســتمنحك فرصــة 

التعايــش مــع مجتمــع الناجحــن حتــى تجــد الفرصــة والــرارة الخاصــة بــك 

لالنطــالق نحــو تحقيــق األهــداف التــي تصبــوا للوصــول إليهــا، حتــى إذا مــا عــدت 

إىل اليمــن تعــود محمــال بــزاد العلــم واملعرفــة والنجاح لتكون ســببا يف ســعادة 

أرستــك ومســاهامً يف بنــاء اليمــن الســعيد مــن جديــد إن شــاء اللــه تعــاىل ..

  ويف األخــري نشــكر قيــادة اتحــاد طــالب اليمــن يف الصــن وكل الفريــق املبــادر 

ــذه  ــه به ــم بإخراج ــم واهتاممه ــود ولحرصه ــز الوج ــل إىل حي ــذا الدلي ــراج ه إلخ

الصــورة املميــزة والســهلة والتــي ســتعمل عــى زيــادة تحقيــق فــرص حصــول 

الشــباب اليمنــي عــى القبــول يف املنــح الدراســية.

وفقكم الله واعانكم.
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مزايا املنح الصينية ونصائح وارشادات عامة

أوالً: مزايا املنح الصينية 

ــن  ــات م ــرات الجامع ــن ع ــم الص ــث تض ــة حي ــة ومتنوع ــات مرموق جامع  

أعــى التصنيفــات العامليــة وخيــارات واســعة من التخصصــات يف شــتى املجاالت 

التــي ال تتخيلهــا وقــد ال تكــون ســمعت عنهــا أصــاًل، ولــذا ننصــح يف حالــة التقديم 

االطــالع عــى التخصصــات القريبــة مــن دراســتك والتعــرف عــى الرامــج الدراســية 

التــي تقدمهــا الجامعــات، فقــد تجــد منهــا مــا يفيــدك أكــر مــام تنــوي دراســته.

البيئــة اآلمنــة حيــث توفــر الجهــات الصينيــة أكــر درجــات األمــان والخدمــة   

يف  واملجتهديــن  العمــل  ويحــب  طيــب  وشــعب  الدوليــن،  الطلبــة  لجميــع 

أعاملهــم.

الراتــب متفــاوت عــى حســب املنحــة واملنــح املمولــة كليــاً يكفــي راتبهــا   

ــة  ــط للدراس ــرغ فق ــتطيع التف ــية، وتس ــة دراس ــكل مرحل ــب ل ــة ومناس للمعيش

ــهري  ــب الش ــدار الرات ــاوت يف مق ــة تتف ــح جزئي ــاك من ــي، وهن ــاز األكادمي واالنج

ــح. ــواع املن ــاب أن ــا يف ب ــيتم توضيحه وس

املنــح الصينيــة مــن أفضــل املنــح مــن حيــث خصوصيــة القبــول ومــن حيــث   

البنــود التــي تغطيهــا املنحــة ومــن حيــث ســهولة الــروط، فسياســة القبــول 

ــدة. ــري معق ــة غ ــح الصيني يف املن
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ــكان  ــذا بإم ــرى، وله ــح األخ ــة باملن ــدا مقارن ــح ج ــر مري ــر يعت رشط العم   

الكثــري مــن األشــخاص البــدء يف تأهيــل واعــداد أنفســهم يف اللغــة اإلنجليزيــة 

أو الصينيــة خــالل فــرتة بســيطة ومــن ثــم التقديــم.

الفرصــة متاحــة للكثــري مــن الطلبــة للتقديــم رغــم التاميــز األكادميــي؛ ألن    

رشط املعــدل األكادميــي أو الدرجــات مريــح جــداً، ال توجــد بــه كثــري مــن التعقيــدات 

ــرى. ــح األخ ــة باملن مقارن

املعامــل البحثيــة متكاملــة وكل األجهــزة واملــواد التــي تحتاجهــا يف    

توفريهــا. يتــم  املعامــل 

تهتــم الجامعــات اهتاممــاً كبــرياً بالنــر العلمــي يف املجــالت العلميــة،    

وهــذا يرفــد الطالــب بخرات ومهــارات جديــدة ومهمــة يف مســتقبله العلمي، إذ 

أن الباحــث مبجــرد نــره ورقــة علميــة يفتــح أمامــه أبــواب ومهــارات أخــرى مثــل 

الدخــول للمواقــع العامليــة، وفهــم طــرق اســتخدام الرامــج البحثيــة املهمــة 

ــا. ــة التقانه ــاج للمامرس ــي تحت الت

تقــوم الجامعــات الصينيــة برتشــيح عــدد مــن الطلبــة الذيــن تتوفــر فيهــم    

ــس  ــن لنف ــهائد كمتميزي ــز وش ــم جوائ ــنوياً ملنحه ــة س ــات ورشوط معين مواصف

ــه. ــم في ــم التقدي ــذي يت ــام ال الع

تكتســب خالل الدراســة مهــارات أخرى غــري املهــارات العلميــة واألكادميية،    

حيــث يتــم عمــل مســابقات ثقافيــة بــن الــدول عــى مســتوى الجامعــات وهــذه 

ــا. ــب به ــف األجان ــا وتعري ــل بالدن ــة لتمثي فرص
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ــة  ــة الصيني ــح الحكوم ــة من ــة لطلب ــنوية وخاص ــالت س ــات رح ــم الجامع تنظ   

ــى  ــرف ع ــة للتع ــدة وفرص ــياحية جدي ــن س ــى أماك ــرف ع ــا التع ــم خالله CSC يت

األريــاف الصينيــة.

ــاز  ــا إنج ــد ذاته ــي بح ــة وه ــة الصيني ــبك اللغ ــن تكس ــتك يف الص دراس   

كونهــا أصبحــت لغــة ترتفــع أهميتهــا باســتمرار وال يــزال روادهــا مــن غــري الصينن 

ــل. قلي

ــتمرار يف  ــة باس ــة ومعنوي ــز مادي ــدم حواف ــات تق ــات وجه ــاك جامع هن   

شــتى أنــواع األنشــطة، مــام يجعــل هنــاك فــرص للمبدعــن يف الجوانــب الثقافية 

ــك. ــري ذل ــة وغ واالجتامعي

رسعــة االنرتنــت التــي توفــر للباحــث الكثــري مــن الجهــد والوقــت ســواًء يف    

عمليــة البحــث أو غــريه حيــث يعيــش املجتمــع الصينــي كامــالً أوناليــن وبإمكانــك 

ــك. ــن منزل ــرى م ــات األخ ــى كل الخدم ــول ع ــوق والحص التس

ــن  ــري م ــك الكث ــر علي ــل يوف ــفر والتنق ــهولة الس ــالت وس ــة املواص رسع   

ــاعة،  ــدار الس ــدن م ــن امل ــارات ب ــرات القط ــرك الطائ ــث تتح ــت، حي ــد والوق الجه

وتتحــرك مرتوهــات األنفــاق والباصــات داخــل املــدن مــام يجعلــك تتنقــل إىل أي 

مــكان برسعــة وأمــان، وبأســعار مناســبة.

توفــر كل الجامعــات برامــج للدراســة أوناليــن مــام يجعلــك تكتســب الكثــري    

الخــرات ويف فــرتات قياســية. مــن 
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ال ترتكــز كل الجامعــات يف املــدن التــي قــد تكــون املعيشــة فيهــا غاليــة،    

ــدة. ــات ع ــن جامع ــة م ــو مدين ــه ال تخل ــث أن حي

توفــر كل الجامعــات مطاعــم إســالمية داخــل الحــرم الجامعــي، وبإمكانــك    

الــراء عــر برامــج مــع خدمــات توصيــل فائقــة الرسعــة إىل مســكنك. 

تســتطيع التمتــع بالخدمــات التــي يتمتــع بهــا طــالب الصــن األصليــن مثــل    

التخفيضــات يف الحدائــق واأللعــاب وغــري ذلــك.

الطــالب الصينيــون ودودون، ويحرتمــون األجانــب بشــكل كبــري وقــد تســتطيع    

ــري. ــكل كب ــرات بش ــادل الخ ــم لتب ــاون معه التع

ــا  ــول فيه ــرص القب ــون ف ــد تك ــة وق ــون مرغوب ــد تك ــات ق ــض التخصص    بع

كبــرية، فاملنــح ليســت محصــورة عــى العلــوم الطبيــة والهندســية والحاســوب 

ــم  ــد يت ــا ق ــة وغريه ــة وإعالمي ــة وزراعي ــة وتجاري ــات أدبي ــاك تخصص ــط، فهن فق

ــا. ــن عليه ــة املتقدم ــراً لقل ــارشة نظ ــا مب ــول فيه القب

قــد تكــون فرصتــك يف الجامعــة التــي مل تقبــل طــالب ســابقن أكــر مــن    

الجامعــات التــي فيهــا طــالب، فــال تركــز فقــط عــى الجامعــات التــي فيهــا طلبــة 

ــن. ميني

الجامعــات  قامئــة  إىل  ســنوياً  جديــدة  جامعــات  بإضافــة   CSC يقــوم    

ــا. ــن غريه ــر م ــا أك ــرص فيه ــون الف ــد تك ــايل ق ــح وبالت ــل املن ــة لتموي املؤهل

ثانياً: املالحظات واالرشادات العامة
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املنــح الصينيــة مجانيــة ومتاحــة للجميــع فــال تخــرس أموالــك يف التقديــم    

ــودة يف  ــراءات املوج ــل اإلج ــو عم ــه ه ــوا ب ــام يقوم ــن ألن كل ــطاء آخري ــر وس ع

ــل. ــذا الدلي ه

             احـرص عـى تجهيـز ملـف التقديـم بالشـكل الـذي تُقبـل فيـه املنح الصينيــة، 

حســــب املواصفات الــتي تم رشحها يف الفصل الخامس من هــذا الدليــل.

بعــض الجامعــات ال تكتفــي بالتقديــم عــى موقــع CSC بــل تحتــاج أبليكشــن    

خــاص بهــا، فيجــب عليــك االطــالع عنــد التقديــم عــى مواقــع الجامعــات وقــراءة 

التخصصــات التــي تقدمهــا الجامعــة والدرجــات األكادمييــة التي تقدمهــا، ورشوط 

الحصــول عــى املنــح يف هــذه الجامعــة كــام يجــب عليــك االطــالع عــى اإلعــالن 

ــا  ــم تحديثه ــات يت ــات واملتطلب ــون اإلعالن ــه ك ــدم في ــذي تق ــام ال ــدث للع املح

باســتمرار يف بعــض الجامعــات؛ فعندمــا تقــدم يف عــام 2021 ال تكتــف باإلعــالن 

الصــادر يف عــام 2020 ألنــه قــد يكــون مختلــف عــن إعــالن 2021 وكذلــك يجــب عليك 

الرتكيــز عــى رشوط املنحــة، أمثلــة: مثــال أول: عندمــا تطلــب جامعــة مــا شــهادة 

ــه  ــا بدون ــت فيه ــاً، وإذا قدم ــة متام ــه الجامع ــازل عن ــن تتن ــس؛ فل ــل او آيلت توف

ســيتم رفــض ملفــك، مثــال ثــاين: بعــض الجامعــات يف اعــالن املنــح تقــوم بنــر 

تخصصــات معينــة وبالتــايل يجــب عليــك التقيــد بهــذه التخصصــات مثــال التخصــص 

املوجــود يف إعــالن املنــح هندســه إنشــائية وأنــت تقــوم بالتقديــم فيهــا عــى 

تخصــص هندســه ميــاه وبيئة فســيكون ملفــك مرفوضــاً، حتــى وإن كانــت الجامعة 

تــدرس تخصــص هندســة ميــاه وبيئــة فقــد يكــون يف هــذا العــام غــري مطلــوب 

يف سياســة الجامعــة. مثــال ثالــث: أحيانــاً بعــض الجامعــات تقــدم املنــح الصينية 

عــام درايس واحــد لدراســة اللغــة الصينيــة وبعضهــا تشــرتط مســتوى معــن من 

اللغــة الصينيــة فــإذا قدمــت فيهــا دون شــهادة بهــذا املســتوى أو أعــى منــه 
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فســيتم رفــض ملفــك. مثــال رابــع: بعــض الجامعــات تطلــب الحصــول عــى قبــول 

مســبق مــن دكتــور أو بروفيســور يف نفــس الجامعــة يف حالــة كانــت الجامعــة 

ــتفادة يف  ــك االس ــب ميكن ــذا الطل ــب ه ــا تطل ــم عليه ــب يف التقدي ــي ترغ الت

 http://www.ysuc.org/?p=7695 :موضــوع البحــث عــن مــرف مــن خــالل الرابــط

عــى موقــع االتحــاد، مــع العلــم أن مواقــع الجامعــات والنوافــذ االلكرتونيــة قــد 

تختلــف ويستحســن مراســلة الدكاتــرة قبــل إجــازة الربيــع التــي تبــدأ منتصف شــهر 

ينايــر تقريبــاً. 

ــية او  ــة الدراس ــة أو الخط ــون التوصي ــات أن تك ــض الجامع ــرتط بع ــد تش ق   

بيــان الحالــة يف فــورم خــاص بهــا كذلــك يجــب عليــك تلبيــه هــذا الــرط وبعــض 

ــط  ــر تخطي ــعة والتقري ــر األش ــي تقري ــص الطب ــق بالفح ــرتط ان ترف ــات تش الجامع

ــه. ــات معين ــب فحوص القل

احــرص أن تكــون كل وثائقــك ذات طابــع رســمي حتــى التوصيــات يفضــل أن    

ــون  ــي يعمل ــاتهم الت ــن مؤسس ــاذج م ــوك يف من ــن درس ــرة الذي ــا الدكات يكتبه

ــا. فيه

امســح كل وثائقــك اســكانر وبشــكل واضــح، وال تقــوم بتصويرهــا باملوبايل،    

قــم بتســمية كل وثيقــة باســمها باللغــة اإلنجليزيــة واحفظهــا يف جهــازك، ألنك 

عنــد التحميــل يف نهايــة التقديــم ســتقوم بتحميــل كل وثيقــة بشــكل منفــرد.

ال تنس الوثائق املهمة التي تزيد من فرصة قبولك –إن وجدت-مثل األبحاث    

املنشورة لك سابقاً، أو شهائد الخرة وأي شهائد أخرى والسرية الذاتية مكتوبة 

بطريقة حديثة، ويشرتط أن تكون كلها باللغة الصينية أو االنجليزية وإذا كان لديك 

شهادات بلغات أخرى قم برتجمتها ترجمة معتمدة وارفقها، وال تكر من األوراق 

الغري رضورية، ألن قيمة امللف ليست بعدد األوراق.
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تستطيع التقديم عى ثالث جامعات فقط من النوع B وبنفس االمييل.    

يف العــام 2020 تــم اســتحداث نــوع جديــد مــن أنــواع املنــح حيــث يكــون    

ــع  ــب يدف ــف يف أن الطال ــوع B ويختل ــح يس اس يس الن ــات من ــس مواصف بنف

ــذه  ــل ه ــوص مبث ــذا الخص ــل به ــر االميي ــعره ع ــة تش ــد، والجامع ــوم املقع رس

املالحظــات، فتابــع امييلــك أوالً بــأول واقــرأ املراســالت بتمُعــن. 

ال تيــأس عندمــا تقــدم ومل يتــم قبولــك، بــل راجــع ملفــك بدقــة واســتمر    

التــايل. العــام  يف  املحاولــة  يف 

إذا قدمــت عــى منــح متعــددة وتــم قبولــك يف عــدة أنــواع؛ فســارع    

باختيــار النــوع املناســب لــك واعتــذر لبقيــة الجامعــات، ألن عــدم اعتــذارك يحــرم 

غــريك مــن القبــول كــام أن عــدم االعتــذار يؤثــر عــى ســمعة اليمنيــن. 

عندمــا يتــم قبولــك يف جامعــة مــا بإمكانــك الدخــول إىل موقــع االتحــاد    

للبحــث عــن بيانــات اللجــان الطالبيــة ثــم عــن لجنــة املدينــة التــي تتواجــد فيهــا 

ــك أو  ــة قبول ــة حال ــف أو متابع ــال املل ــك يف إيص ــوا مع ــد يتعاون ــك، فق جامعت

ــك. ــري ذل غ

ــارات  ــئلة واالستفس ــرح األس ــك ط ــكاالت ميكن ــض اإلش ــك بع ــا تواجه عندم   

بــوك. الفيــس  يف  االتحــاد  منشــورات  عــى  التعليقــات  يف 

عندمــا تتواصــل يف اإلمييــل يجــب أن تكــون رســائلك بطريقــة مؤدبــة    

وُمقنعــة. ومحرتمــة 
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ــك  ــك ومهارات ــات قدرات ــاول إثب ــب أن تح ــن يج ــع املرف ــك م يف تواصل   

العلميــة واألكادمييــة، بينــام عنــد التواصــل مــع مكتــب الطلبــة األجانــب ال داعــي 

ــن،  ــة يف الص ــك يف الدراس ــول رغبت ــا ح ــك وإمن ــل تخصص ــن تفاصي ــث ع للحدي

ــار الجامعــة وغــري ذلــك.  ودوافعــك يف اختي

ــب  ــب ترتي ــف يج ــح مل ــوم فت ــب رس ــي تطل ــات الت ــى الجامع ــت ع إذا قدم   

طريقــة تســديد هــذه الرســوم، مــا مل فلــن يدخــل ملفــك ضمــن امللفــات 

املنافســة.

عندمــا تظهــر أســامء الحاصلــن عــى منــح دراســية يف جامعــة مــا، ومل    

تــرى أســمك؛ فــال تيــأس وال تقطــع التواصــل مــع الجامعــة، ألن بعــض الجامعــات 

ــة. ــل للجامع ــل إميي ــد بعم ــك التأك ــي، وميكن ــامء يف االحتياط ــف أس تضي

ــة  ــروف معين ــك ظ ــت ل ــة وحصل ــول يف أي جامع ــى القب ــل ع ــا تحص عندم   

مل تســتطع الســفر، فيجــب مراســلة الجامعــة ألن بعضهــا ســتوقف القيــد لســنة 

ــايل. ــام الت ــك للع ــك مبنحت ــظ ل ــدة وتحتف واح

بعدمــا يتــم قبولــك ال تتأخــر يف االســتعداد للســفر ألن وصولــك مــن بدايــة    

الدراســة عامــل مهــم لــك يف فهمــك لألساســيات وخاصــة يف اللغــة الصينيــة.

تذكــر أن الجامعــة التــي ترشــحك للدراســة لديهــا حريصــة عليــك ألنــك تحجــز    

مقعــد مدفــوع الرســوم والتكاليــف لصالــح الجامعــة مــن قبــل الحكومــة الصينيــة، 

فيجــب أن تطمــن الجامعــة إن كنــت راغــب يف الدراســة لديهــم، أو االعتــذار لهــم 

يف وقــت مبكــر ليتمكنــوا مــن ترشــيح البديــل.
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ال تتأخــر يف عمليــة التقديــم ألن الوقــت مير رسيعــاً، واإلجراءات الســتقطاب    

الطــالب للصــن تــزداد صعوبــة مبــرور الوقــت، ويرتفــع منســوب الــروط ســنوياً.

ــد  ــخص واح ــى ش ــد ع ــن وال تعتم ــن واملثبط ــتمع للمحبط ــرياً ال تس وأخ   

ــدرات  ــخاص والق ــالف األش ــف باخت ــارب تختل ــة، فالتج ــى املعلوم ــول ع يف الحص

والظــروف.
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      الفصل الثاني
أنواع املنح الدراسية الصينية

 للطالب الدولين 
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النوع األول: منح الحكومة الصينية: 

  تقــدم جمهوريــة الصــن الشــعبية عــدد كبــري مــن املنــح الدراســية الســتقطاب 

ــداًء  ــددة ابت ــات متع ــا جه ــح تقدمه ــذه املن ــامل، ه ــول الع ــن ح ــة والباحث الطلب

مــن الحكومــة الصينيــة املركزيــة مــروراً بالحكومــات املحليــة ثــم الجامعــات 

ــواع  ــف األن ــد تختل ــواع، وق ــدة أن ــم إىل ع ــوع ينقس ــرى وكل ن ــات األخ واملؤسس

مــن حيــث املميــزات فبعضهــا تقــدم رواتــب مببالــغ متفاوتــة، وبعضهــا ال 

تقــدم رواتــب، واملنحــة قــد تكــون جزئيــة أو كاملــة، وقــد تختلــف أيضــا مــن حيــث 

ــالع  ــى االط ــذا يرج ــك، وله ــري ذل ــي وغ ــن الصح ــكن والتأم ــرى كالس ــات األخ الخدم

عــى املالحظــات التاليــة حتــى تفهــم كيــف تــم تقســيمها يف هــذا الفصــل مــن 

ــل: ــذا الدلي ه

ــد  ــيم املعتم ــب التقس ــية، حس ــواع رئيس ــتة أن ــح إىل س ــيم املن ــم تقس ت  •

ــة. ــم الصيني ــن وزارة التعلي م

كل نــوع مــن هــذه األنــواع ينقســم إىل عــدة برامــج مصنفــة بطــرق مختلفــة   •

باختــالف الرنامــج أو الجهــة التــي تقدمــه.

نظــرا ألن لــكل برنامــج رشوطــه ومميزاتــه وفئتــه التــي يســتهدفها وجهتــه   •

التــي تقدمــه، فقــد حرصنــا عــى اختصــار شــكل الدليــل، وســيتم عمــل كل هذه 

التفاصيــل يف رابــط خــاص بــكل برنامــج مرفــق ضمــن الجــدول قريــن كل برنامــج.

تشــمل منــح الحكومــة الصينيــة برامــج مختلفــة تســتهدف الطــالب الدوليــن 

ــى  ــا أع ــر رواتبه ــل وتعت ــل كام ــا متوي ــا غالب ــم متويله ــج، يت ــا 10 برام وعدده

الرواتــب، وتكــون املنافســة عليهــا كبــرية، ورشوطهــا تعتــر عاليــة إىل حــد مــا، 

إىل جانــب ذلــك، تعــد منحــة الحكومــة الصينيــة هــي النــوع األكــر شــمولية ألن 

ــايل: ــدول الت ــر الج ــات. انظ ــن املؤسس ــد م ــرة يف العدي ــا متوف برامجه
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نوع برنامج 

منحة الحكومة 

الصينية

مالحظاتاملرحلة الدراسية 

الروابط

 CSC يف موقع

صيني/ انجليزي 

يف موقع 

االتحاد/عريب  

برنامج التبادل 

الثنايئ/ 

الثقايف

برنامج املنظمة 

العاملية لألرصاد 

الجوية

برنامج االتحاد 

األورويب

طالب البكالوريوس والدراسات 

العليا والعلامء.

طالب البكالوريوس والدراسات 

العليا والدكتوراه )تخصص 

األرصاد الجوية والهيدرولوجيا 

واملوارد املائية(

طالب البكالوريوس والدراسات 

العليا والدكتوراه والعلامء وكبار 

العلامء 

طالب البكالوريوس وطالب 

الدراسات العليا.

طالب الدراسات العليا 

والدكتوراه )من الدول األعضاء 

يف اآلسيان(

العلامء العادين وكبار العلامء 

)يف البلدان النامية( ولفرتة 

سنة فقط

طالب البكالوريوس والدراسات 

العليا والدكتوراه والعلامء 

العامون وكبار العلامء )من دول 

جزر املحيط الهادئ(

http://www.ysuc.

 org/?p=12531

http://www.ysuc.

 org/?p=12522

http://www.ysuc.

org/?p=12533

http://www.ysuc.

org/?p=12518

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_74775.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_74782.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_74779.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_74777.html

هذا الرنامج ميثل النوع A ويتم التقديم عره 

من خالل السفارة الصينية.

التقديم يف هذه املنحة يتم عر املنظمة 

العاملية لألرصاد الجوية.

هذا الرنامج ال يقبل الطلبة اليمنين

هذا الرنامج ميثل النوع B وهو األكر تنافسية 

واألكر شهرة ومعظم الطلبة اليمنين يف 

الصن ضمن هذا الرنامج وألهميته، تم رشح 

التقديم عره بالتفصيل يف الفصل الثالث.

هذا الرنامج ال يقبل الطلبة اليمنين

هذه منحة دراسية كاملة ملنظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

لرعاية الطالب والعلامء يف البلدان النامية 

للدراسة والبحث يف الصن، يدعم فقط العلامء 

العامن وكبار العلامء.

يجب عى املتقدمن التقدم إىل عر مكتب 

منظمة اليونسكو يف اليمن.

برنامج صندوق االستثامرات العام، ويجب أن 

يكون املتقدمون من مواطني دولة عضو يف 

الصندوق.

برنامج الجامعات 

الصينية

AUN برنامج

برنامج سور 

الصن العظيم

PIF برنامج
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النوع الثاين: منح الحكومات املحلية 

  يتــم إطــالق منــح الحكومة املحلية مــن قبل الحكومــات املحليــة يف املقاطعات 

ــالب أو  ــن الط ــد م ــجيع املزي ــا لتش ــم تصميمه ــي ت ــن، والت ــات يف الص والبلدي

ــم  ــات يف مقاطعاته ــة يف الجامع ــى الدراس ــن ع ــن املتميزي ــامء الدولي العل

أو بلدياتهــم.

  بشــكل عــام، ال تتوفــر منــح الحكومــة املحليــة عــى نطــاق واســع مقارنــة مبنــح 

الحكومــة الصينيــة. عــادة، ال تنشــئ الحكومــات املحليــة ســوى عــدد قليــل مــن 

ــا  ــك، رمب ــع ذل ــة. وم ــات املعين ــن املؤسس ــد م ــية للعدي ــح الدراس ــج املن برام

توجــد العديــد مــن الجامعــات يف تلــك املقاطعــة أو املدينــة. لذلــك مــن املهــم 

املنحة البحرية 

للصن

طالب الدراسات العليا 

والدكتوراه )من دولة ساحلية / 

جزرية يف بحر الصن الجنويب، 

واملحيط الهندي، واملحيط 

الهادئ والدول الجزرية 

املحيطة بها ، أو دولة أفريقية ، 

أمريكية نامية(

طالب الدراسات العليا 

والدكتوراه

مروع مخصص ملسؤويل 

نقابات العامل بشكل رئييس 

من البلدان الواقعة عى طول 

»الحزام والطريق«  

تغطي جميع النفقات املتعلقة 

بالرنامج مبا يف ذلك اإلعفاء 

من الرسوم الدراسية واإلقامة 

والتأمن الطبي الشامل 

والرواتب وأجرة السفر الدولية 

ذهابًا وإيابًا ملرة واحدة

http://www.ysuc.

 org/?p=12524

http://www.ysuc.

org/?p=12533

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_338785.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_74779.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_380289.html

هذا الرنامج يشرتط بأنه يجب عى املتقدم 

التقدم لرنامج الدراسات العليا للتخصصات 

املتعلقة بالبحار واملحيطات.

هذا الرنامج ميثل النوع B وهو األكر تنافسية 

واألكر شهرة ومعظم الطلبة اليمنين يف 

الصن ضمن هذا الرنامج وألهميته، تم رشح 

التقديم عره بالتفصيل يف الفصل الثالث.

تعتر اليمن من أهم الدول  التي تقع عى 

طريق الحزام والحرير وبالتايل قد يكون 

لليمنين فرص يف هذا الرنامج، وستزداد عندما 

يتم االنضامم رسمياً إىل هذا املروع الكبري.

منحة موفوم

منحة طريق 

الحرير لنقابات 

العامل الصينية



23

معرفــة مــا إذا كان بإمــكان جامعتــك املســتهدفة تقديــم هــذا النــوع مــن املنــح 

الدراســية.

  وفًقــا ألحــدث البيانــات، أنشــأت عــدد مــن الحكومــات اإلقليميــة والبلديــات 

ــب  ــن األجان ــالب والباحث ــية للط ــح الدراس ــا للمن ــه 34 برنامًج ــا مجموع ــة م الصيني

حتــى العــام 2020 وال تــزال األعــداد قابلــة للزيــادة خــالل الســنوات املقبلــة 

وفيــام يــيل تصنيــف باملقاطعــات والبلديــات التــي تقــدم هــذا النــوع مــن املنــح 

مــع توضيــح اســم الجامعــة وعــدد الرامــج التــي تقدمهــا وهنــاك تفاصيــل أخــرى 

ســيتم إدراجهــا عــر روابــط خاصــة يف موقــع االتحــاد قرينــة لــكل برنامــج لالختصار 

كــام أرشنــا ســابقاً:

الجامعات التي تقدم 

منح هذا الرنامج

املقاطعة/ 

البلدية

الروابط

يف موقع  االتحاد/عريب  يف موقع CSC صيني/ انجليزي 

مقاطعة 

تشجيانغ

 6 برامج

مقاطعة 

جيانغسو

6 برامج

جامعة تشجيانغ للعلوم والتكنولوجيا

جامعة نانجينغ الزراعية )برنامجان(

جامعة نينغبو )برنامجان(

جامعة نانجينغ للعلوم والتكنولوجيا

جامعة تشجيانغ للعلوم والتكنولوجيا 

جامعة تشجيانغ نورمال

جامعة جنوب رشق )برنامجان(

أكادميية الصن للفنون

جامعة الصن الصيدالنية

http://www.ysuc.org/?p=12596

http://www.ysuc.org/?p=12596

http://www.ysuc.org/?p=12567

http://www.ysuc.org/?p=12569

http://www.ysuc.org/?p=12592

http://www.ysuc.org/?p=12580

http://www.ysuc.org/?p=12582

http://www.ysuc.org/?p=12537

http://www.ysuc.org/?p=12565

https://www.campuschina.org/content/

 details3_343873.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_121579.html

https://www.campuschina.org/content/

details3_121578.html

https://www.campuschina.org/content/

  details3_120649.html

https://www.campuschina.org/content/

details3_120648.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_118535.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_119498.htm

https://www.campuschina.org/content/

 details3_117646.html

https://www.campuschina.org/content/

details3_117641.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_120386.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_120386.html
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بلدية شنغهاي

3 برامج 

بلدية تشونغ 

تشينغ

3 برامج

بلدية بكن

2 برامج 

مقاطعة

 فوجيان

2 برامج

مقاطعة 

شاندونغ

2 برامج

مقاطعة 

لياونينغ

2 برامج 

مقاطعة قوانغ 

دونج 

برنامج 1

مقاطعة خنان

برنامج 1

مقاطعة يوننان

برنامج 1

جامعة رشق الصن للمعلمن

جامعة تشونغتشينغ

Chongqing Normal University 

جامعة الصن للبرتول

جامعة شيامن

جامعة شاندونغ

جامعة داليان البحرية )منح جزئية 

للبكالوريوس(

جامعة الطب الجنوبية

جامعة تشنغتشو

جامعة يونان مينزو

شنغهاي للعلوم السياسية والقانون

جامعة شنغهاي للطب الصيني التقليدي

Chongqing University

 للريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

بكن للتكنولوجيا واألعامل

جامعة وويى

الصينية للبرتول )رشق الصن(

جامعة داليان البحرية )منح للدكتوراه(

http://www.ysuc.org/?p=12551

http://www.ysuc.org/?p=12543

http://www.ysuc.org/?p=12539

http://www.ysuc.org/?p=12588

http://www.ysuc.org/?p=12573

http://www.ysuc.org/?p=12576

http://www.ysuc.org/?p=12578

http://www.ysuc.org/?p=12545

http://www.ysuc.org/?p=12547

http://www.ysuc.org/?p=12535

http://www.ysuc.org/?p=12586

http://www.ysuc.org/?p=12541

http://www.ysuc.org/?p=12549

http://www.ysuc.org/?p=12557

http://www.ysuc.org/?p=12584

http://www.ysuc.org/?p=12594

http://www.ysuc.org/?p=12555

http://www.ysuc.org/?p=12590

https://www.campuschina.org/content/

 details3_120254.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_351554.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_121323.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_119477.html

https://www.campuschina.org/content/

  details3_122141.html

https://www.campuschina.org/content/

details3_343562.html

https://www.campuschina.org/content/

details3_343561.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_120469.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_329088.html

https://www.campuschina.org/content/ 

            details3_123353.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_121277.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_111386.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_329340.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_123956.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_117155.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_343703.html
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مقاطعة 

قويتشو

برنامج1 

مقاطعة 

هيلونغجيانغ

برنامج1

مقاطعة 

نينغشيا

برنامج1

مقاطعة قانسو

برنامج1

جامعة قويتشو

جامعة هاربن نورمال

جامعة نينغشيا الطبية

جامعة النتشو للتكنولوجيا

http://www.ysuc.org/?p=12628

http://www.ysuc.org/?p=12553

http://www.ysuc.org/?p=12571

http://www.ysuc.org/?p=12559

https://www.campuschina.org/content/

 details3_118151.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_328716.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_119884.htm

https://www.campuschina.org/content/

 details3_119829.html

النوع الثالث: منحة معهد كونفوشيوس:

  تــم إطــالق برنامــج املنــح الدراســية ملعهد كونفوشــيوس مــن قبــل Hanban )أو 

مقــر معهــد كونفوشــيوس( يف محاولــة لتشــجيع الطــالب والعلــامء ومعلمــي 

ــن.  ــة يف الص ــة الصيني ــة اللغ ــى دراس ــرى ع ــدان األخ ــن البل ــة م ــة الصيني اللغ

ميكــن الوصــول إىل هــذا النــوع عــى نطــاق واســع يف العديــد مــن الجامعــات 

ــى  ــد ع ــام يزي ــيوس في ــد كونفوش ــية ملعه ــا دراس ــت Hanban منًح ــث قدم حي

150 مؤسســة، ولكنــه مفتــوح فقــط للمتقدمــن الذيــن يرغبــون يف دراســة 

اللغــة والثقافــة الصينيــة أو تدريــس اللغــة الصينيــة للمتحدثــن بلغــات أخــرى أو 

املوضوعــات األخــرى املتعلقــة باللغــة الصينيــة، عــالوة عــى ذلــك، ســيتطلب من 

املتقدمــن تقديــم خطابــات توصيــة مــن املؤسســات التــي متنــح هــذه املنــح 

عرهــا، هــذا النــوع يعتــر مهــم مســتقبالً للراغبــن يف دراســة اللغــة والثقافــة 

الصينيــة، وســيتم ادراج هــذه األنــواع كالتــايل: 
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املقاطعة 

املدينة 

الجامعات التي تقدم منح 

هذا الرنامج

الرابط يف موقع 

االتحاد/ عريب 

 CSC الرابط يف موقع

صيني/ انجليزي

    تشونغتشينغ

جيجيانغ –خانجو 

قويتشو

جامعة تشونغتشينغ

ZUST جامعة

برنامج جامعة قويتشو(

منحة جامعة الصن للبرتول )بكن( معاهد 

كونفوشيوس

جامعة هاربن نورمال

جامعة شاندونغ

جامعة نورث إيست نورمال

جامعة رشق الصن للمعلمن

http://www.ysuc.org/?p=12614

http://www.ysuc.org/?p=12625

http://www.ysuc.org/?p=12628

http://www.ysuc.org/?p=12603

http://www.ysuc.org/?p=12623

http://www.ysuc.org/?p=12612

http://www.ysuc.org/?p=12621

http://www.ysuc.org/?p=12606

http://www.ysuc.org/?p=12608

http://www.ysuc.org/?p=12610

https://www.campuschina.org/

content/details3_351552.html

https://www.campuschina.org/

content/details3_122679.html

https://www.campuschina.org/

 content/details3_118166.html

https://www.campuschina.org/

 content/details3_121321.html

https://www.campuschina.org/

 content/details3_328730.html

https://www.campuschina.org/

 content/details3_122142.html

https://www.campuschina.org/

 content/details3_338883.html

https://www.campuschina.org/content/

 details3_120267.html

https://www.campuschina.org/content/

  details3_120266.html

https://www.campuschina.org/content/

details3_120263.html

بكن

هاربن 

شاندونغ

جيلن

شنغهاي 

النوع الرابع: منح الجامعات الصينية

ــح  ــط املن ــن خط ــدة يف الص ــات الرائ ــات والكلي ــن الجامع ــد م ــأت العدي   أنش

الدراســية الخاصــة بهــا لجــذب الطــالب والعلــامء الدوليــن املتميزيــن ملتابعــة 

ــح  ــا من ــدم فيه ــي تق ــج الت ــدد الرام ــل ع ــث وص ــم حي ــات يف جامعاته الدراس

ــام  ــى الع ــات حت ــن الجامع ــري م ــدد كب ــج يف ع ــوع إىل 182 برنام ــذا الن ــن ه م

2020م.

يرجــى مالحظــة أن هــذا النــوع مــن املنــح الدراســية بأســامء مختلفــة يف 

الجامعــات، عــادة مــا يتــم تســميتها باســم الجامعــات، مثــل منحــة جامعــة 
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ــة  ــة الحكوم ــن مبنح ــا وب ــط بينه ــدم الخل ــه إىل ع ــى التنب ــذا يرج ــجيانغ، ل تش

ــها  ــات بنفس ــا الجامع ــح متوله ــذه املن ــة الصينية-فه ــج الجامع ــة -برنام الصيني

بينــام املنــح األخــرى متولهــا الحكومــة عــر هــذه الجامعــات وعــر غريهــا، ويوجــد 

ــددة يف  ــج املح ــن الرام ــث ع ــن البح ــن املتقدم ــب م ــا، ويتطل ــات بينه اختالف

ــت  ــر اإلنرتن ــة ع ــع الجامع ــالل موق ــن خ ــا م ــدم له ــتهدفة والتق ــة املس الجامع

ــارشة. مب

وســيتم إفــراد جــدول خــاص يحتــوي عــى كل الجامعــات التــي تقــدم هــذا النــوع 

ــا  ــدول بعينه ــا ل ــض برامجه ــص بع ــي تخص ــات الت ــتبعاد الجامع ــع اس ــح م املن

ــدول:  ــج يف الج ــكل برنام ــة ب ــط قرين ــر رواب ــتكون ع ــل س ــبة للتفاصي وبالنس

مالحظاتاسم الجامعةم
اسم الرنامج 

باللغة االنجليزية 

الرابط باإلنجليزي 

\صيني

رابط تفاصيل 

املنحة بالعريب 

عى موقع االتحاد

Beijing منح الجامعات يف بكن 

 جامعة بكن 

Beijng University

جامعة الصن للبرتول

China University of Petro-

leum

جامعة رينمن الصينية

 Renmin University of China

جامعة رينمن الصينية

 Renmin University of China

منحة جامعة بكن )للطالب األجانب(

 Beijng University )Overseas

Students( Scholarship

منحة جامعة الصن للبرتول )بكن(

 China University of Petroleum

)Beijing( Scholarship

منحة جامعة رينمن 

الصينية«الحزام والطريق«

 Renmin University of China

“Belt and Road” Scholarship

منحة جامعة رينمن الصينية 

للطالب الدولين

 Renmin University of China

International Students Scho-

larships

http://www

isd.pku.edu.cn/.

HOME/SCHO-

LARSHIP/Beijng_

University_Scho-

larship__PKUS_.

htm

1

4

2

3

http://www.ysuc.

org/?p=12628

http://www.ysuc. 

org/?p=12649

http://www.ysuc. 

org/?p=12645

http://www.ysuc. 

 org/?p=12647

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_118151.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_121320.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_121873.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_121864.html
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جامعة األكادميية الصينية 

للعلوم

 University of Chinese

Academic of Sciences CAS-

TWAS

جامعة األكادميية الصينية 

للعلوم

University of Chinese Aca-

 demic of Sciences UCAS

أكادميية بكن لألفالم

Beijing Film Academy

أكادميية بكن لألفالم

Beijing Film Academy

Beihang جامعة

Beihang University

جامعة بكن لالعامل 

والتكنولوجيا

 Beijing Technology and

Business University

جامعة بكن لالعامل 

والتكنولوجيا

 Beijing Technology and

Business University

جامعة األكادميية الصينية 

للعلوم

 University of Chinese

Academic of Sciences CAS-

TWAS

برنامج زمالة املاجستري بجامعة 

األكادميية الصينية للعلوم 

»الحزام والطريق«

University of Chinese Acade-

 mic of Sciences CAS “The Belt

 and Road” Master Fellowship

Progarmme

منحة جامعة درجة  UCAS للطالب 

الدولين

 University of Chinese Academic

 of Sciences UCAS Scholarship

for International Students

منح الحزام والطريق للطالب 

األجانب يف أكادميية بكن 

The Belt and Road« scho-«

 larships for foreign students at

Beijing Film Academy

منح دراسية للطالب األجانب يف 

أكادميية بكن لألفالم

Scholarships for foreign stu-

dents at Beijing Film Academy

منحة جامعة Beihang للطالب 

األجانب

 Beihang University Foreign

Students Scholarship

منحة بكن للحزام والطريق 

للتكنولوجيا واألعامل بجامعة بكن

 Beijing Technology and Business

 University Beijing Belt and Road

Scholarship

منحة الحكومة الصينية 

للتكنولوجيا واألعامل بجامعة 

بكن

 Beijing Technology and

 Business University Chinese

برنامج زمالة رئيس جامعة العلوم 

الصينية CAS-TWAS ملرشحي 

الدكتوراه

 University of Chinese Academic

of Sciences CAS-TWAS Pre-

 sident’s Fellowship Progarmme

for Doctoral Candidates
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جامعة بكن لالعامل 

والتكنولوجيا

 Beijing Technology and

Business University

جامعة بكن لالعامل 

والتكنولوجيا

 Beijing Technology and

Business University

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكن

 University of Science and

Technology Beijing

الجامعة املركزية للاملية 

واالقتصاد

 Central University of

Finance and Economics

جامعة األعامل الدولية 

واالقتصاد

 University of International

Business and Economics

جامعة بكن لالعامل 

والتكنولوجيا

 Beijing Technology and

Business University

منحة جامعة بكن للتكنولوجيا 

واألعامل - طريق الحرير

 Beijing Technology and Business

University Silk Road Scholarship

منحة BNU للطالب الدولين الجدد

BNU Scholarship for New Inter-

national Students

UST منحة مستشار

USTB Chancellor Scholarship

تقدم الجامعة املركزية منحة 

التميز األكادميي للطالب 

الجامعين

 Central University provides

Undergraduate Academic Excel-

lence Scholarship

منحة الرئيس للطالب الدولين 

الذين يدرسون يف جامعة األعامل 

الدولية واالقتصاد

 President Scholarship for

 International Students Studying

 in University of International

Business and Economics

منحة رئيس جامعة بكن 

للتكنولوجيا واألعامل

 Beijing Technology and

 Business University President

Scholarship
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جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكن

 University of Science and

Technology

الكلية العليا لألكادميية 

الصينية للعلوم الزراعية

Chinese Academy of Agri-

cultural Sciences

منحة اال B&R للطالب املمتاز

 USTB B&R Excellent Freshman

Scholarship

CAAS كلية الدراسات العليا ملنحة

 The Graduate School of CAAS

Scholarship
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Shanghaiمنح الجامعات يف شنغهاي

جامعة رشق الصن

East China Normal Uni-

versity

معهد شنغهاي للموسيقى

 Shanghai Conservatory of

Music

جامعة شنغهاي الدولية 

للدراسات

 Shanghai International

Studies University

جامعة شنغهاي للعلوم 

السياسية والقانون

 Shanghai University of

Political Science and Law

جامعة رشق الصن

East China Normal Uni-

versity

جامعة شنغهاي جياو تونغ

Shanghai Jiao Tong Uni-

versity

جامعة رشق الصن

East China Normal Uni-

versity

جامعة شنغهاي البحرية

Shanghai Maritime Uni-

versity

منحة جامعة رشق الصن 

للمعلمن ممتازة

 East China Normal University

Excellent Freshman Scholarship

معهد شنغهاي للمنح الدراسية 

للموسيقى واملنحة

 Shanghai Conservatory of Music

Scholarships and Grant

منحة جامعة شنغهاي الدولية 

للدراسات

 Shanghai International Studies

University Scholarship

 »One Belt One Road« منحة

بجامعة شنغهاي للعلوم 

السياسية والقانون

One Belt One Road” Scho-”

 larship of Shanghai University of

Political Science and Law

منحة جامعة رشق الصن العادية 

للعنر املتخصص

 East China Normal University

Scholarship of Specialized Item

منحة جامعة شنغهاي جياو تونغ

 Shanghai Jiao Tong University

Scholarship

منحة جامعة رشق الصن العادية 

للطالب املتميزين

 East China Normal University

Scholarship of Execellent De-

gree Students

منحة الحكومة الصينية بجامعة 

شنغهاي البحرية

 Shanghai Maritime University

Chinese Government Scho-

larship
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جامعة شنغهاي للعلوم 

السياسية والقانون

 Shanghai University of

Political Science and Law

جامعة شنغهاي أوشن

 Shanghai Ocean University

منحة الحكومة الصينية لجامعة 

شنغهاي للعلوم السياسية 

والقانون

Chinese Government Scho-

 larship of Shanghai University

of Political Science and Law

منحة رئيس جامعة شنغهاي 

أوشن

 Shanghai Ocean University

President’s Scholarship
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جامعة رشق الصن

East China Normal Univer-

 ,sity ECNU

جامعة شنغهاي للطب 

الصيني التقليدي

Shanghai University of Tra-

 ditional Chinese Medicine’s

SHUTCM

جامعة شنغهاي للرياضة

 Shanghai University of

Sport

SHUTCM

جامعة رشق الصن للعلوم 

والتكنولوجيا

 East China University of

 Science and Technology

ECUST

SHUTCM

SHUTCM

منحة الحكومة الصينية - التسجيل 

ECNU املستقل يف

Chinese Government Scho-

 larship —— ECNU Independent

Enrollment

صندوق مساعدة طريق الحرير 

SHUTCM

 SHUTCM Silk Road Assistance

Fund

منحة الرئيس للطالب الدولين 

بجامعة شنغهاي للرياضة

President Scholarship for Inter-

 national Students of Shanghai

University of Sport

منحة SHUTCM ملا قبل التسجيل

SHUTCM Pre-Enrollment Scho-

larship

منحة ECUST الرئاسية للطالب 

الدولين

 ECUST Presidential Scholarship

for International Students

منحة SHUTCM التخصصية

SHUTCM Major-Specific Scho-

larship

منحة SHUTCM للطالب الجيد

SHUTCM Good Student Scho-

larship
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SHUTCM

SHUTCM

زمالة SHUTCM من أجل املعيشة

 SHUTCM Fellowship for the

Living

رواتب درجة SHUTCM لطالب 

الدراسات العليا الدولين

 SHUTCM Degree Stipend for

 International Postgraduate

Students
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Guangdongمنح الجامعات يف مقاطعة جواندونج 

Guangxi منح الجامعات يف مقاطعة

Anhui منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة جنوب الصن 

للتكنولوجيا

 South China University of

)Technology )SCUT

جامعة قوانغىش

Guangxi University

جامعة الطب الجنوبية

Southern Medical Univer-

sity

جامعة قويلن للتكنولوجيا 

اإللكرتونية

Guilin University of Elec-

tronic Technology

جامعة أنهوي

Anhui University

منحة SCUT الدولية للتميز

 SCUT International Scholarship

for Excellence

 Junwu منحة جامعة قوانغىش

الدراسية للمرشحن الدولين 

لدرجة الدكتوراه

 Guangxi University Junwu

 Scholarship for International

Candidates of Doctor’s Degree

الطالب الدولين املتفوقن يف 

جامعة الطب الجنوبية

 Southern Medical University

Outstanding International Stu-

dents Scholarship for Freshmen

جامعة قويلن للتكنولوجيا 

اإللكرتونية -منحة الرئيس

 Guilin University of Electronic

Technology- President Scho-

larship

منحة جامعة أنهوي للطالب 

الدولين

 Anhui University Scholarship

for International Students
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جامعة العلوم والتكنولوجيا 

يف الصن

 University of Science and

Technology of China

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

يف الصن

 University of Science and

Technology of China

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

يف الصن

 University of Science and

Technology of China

زمالة ماجستري جامعة العلوم 

والتكنولوجيا يف الصن »الحزام 

والطريق«

University of Science and Tech-

 nology of China CAS »The Belt

and Road« Master Fellowship

برنامج زمالة رئيس جامعة العلوم 

CAS- والتكنولوجيا يف الصن

TWAS ملرشحي الدكتوراه

University of Science and Tech-

nology of China CAS-TWAS Pre-

 sident’s Fellowship Programme

for Doctoral Candidates

منح جامعة العلوم والتكنولوجيا 

يف الصن

University of Science and Tech-

nology of China Scholarships
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Chongqing منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة ساوث ويست

Southwest University

جامعة ساوث ويست

Southwest University

جامعة تشونغتشينغ

Chongqing University

جامعة ساوث ويست

Southwest University

جامعة تشونغتشينغ العادية

Chongqing Normal Uni-

versity

منحة رئيس جامعة ساوث ويست

 Southwest University President

Scholarship

منحة جامعة ساوث ويست »طريق 

الحرير الجديد« للطالب الدولين

 Southwest University “New Silk

Road” Scholarship for Internatio-

nal Students

منحة رئيس جامعة تشونغتشينغ 

للطالب الدولين

 Chongqing University President

 Scholarship for International

Students

منحة رئيس SWUPL للطالب 

الدولين

 SWUPL President Scholarship

for International Students

منحة الحكومة الصينية بجامعة 

تشونغتشينغ العادية

 Chongqing Normal University

Chinese Government Scho-

larship
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جامعة تشونغتشينغ العادية

Chongqing Normal Uni-

versity

جامعة تشونغتشينغ العادية

Chongqing Normal Uni-

versity

جامعة سيتشوان للدراسات 

الدولية

 Sichuan International

Studies University

جامعة سيتشوان للدراسات 

الدولية

 Sichuan International

Studies University

CQUPT

منحة معهد كونفوشيوس بجامعة 

تشونغتشينغ العادية

 Chongqing Normal University

Confucius Institute Scholarship

منحة طريق الحرير لجامعة 

تشونغتشينغ العادية

 SILK ROAD SCHOLARSHIP OF

CHONGQING NORMAL UNIVER-

SITY

منحة الرئيس للطالب الدولين 

بجامعة سيتشوان للدراسات 

الدولية

President Scholarship for Inter-

 national Students of Sichuan

International Studies University

منحة الرئيس للطالب الدولين 

بجامعة سيتشوان للدراسات 

الدولية

President Scholarship for Inter-

 national Students of Sichuan

International Studies University

CQUPT منحة رئيس

CQUPT President Scholarship
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Fujian منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة شيامن

Xiamen Universit

جامعة فوجيان الطبية

Fujian Medical University
منح لطالب 

الجامعة 

املتميزين

منح جامعة شيامن للطالب 

الدولين الجدد

 Xiamen University Scholarships

for New International Students

منحة دراسية للطالب الدولين 

املتميزين املمولن ذاتيًا بجامعة 

فوجيان الطبية

 Scholarship for Outstanding

 Self-funded International

 Students of Fujian Medical

University
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جامعة فوجيان الطبية

Fujian Medical University

جامعة فوجيان الطبية

Fujian Medical University

جامعة فوتشو

Fuzhou University

جامعة وويى

Wuyi University

جامعة فوجيان الطبية

Fujian Medical University

جامعة فوجيان نورمال

Fujian Normal University

Xiamen University

جامعة شيامن

جامعة فوجيان للزراعة 

والغابات

 Fujian Agriculture and

Forestry University

منحة متدرب ممتازة للطالب 

الدولين بجامعة فوجيان الطبية

 Excellent Intern Scholarship for

 International Students of Fujian

Medical University

منحة تعلم اللغة الصينية للطالب 

الدولين بجامعة فوجيان الطبية

 Chinese Learning Scholarship for

 International Students of Fujian

Medical University

منحة جامعة فوتشو

Fuzhou University Scholarship

منحة جامعة وويى الدولية للطالب

 Wuyi University International

Student Scholarship

منحة التقدم األكادميي للطالب 

الدولين بجامعة فوجيان الطبية

 Academic Progress Scholarship

 for International Students of

Fujian Medical University

برامج املنح الدراسية لرئيس 

جامعة فوجيان نورمال

 President Scholarship Programs

of Fujian Normal University

منح تان كاه يك يف جامعة 

شيامن

 Tan Kah Kee Scholarships at

Xiamen University

منحة جامعة فوجيان للزراعة 

والغابات

 Fujian Agriculture and Forestry

University Scholarship

60

62

64

67

61

63

66

65

http://www.ysuc.

 org/?p=12767

http://www.ysuc. 

 org/?p=12772

http://www.ysuc.

 org/?p=12777

http://www.ysuc. 

org/?p=12783

http://www.ysuc. 

org/?p=12769

http://www.ysuc. 

 org/?p=12774

http://www.ysuc. 

 org/?p=12781

http://www.ysuc.

 org/?p=12779

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_123331.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_123328.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_121786.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_117165.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_123330.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

 tails3_122516.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119482.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_121552.html

منح لطالب 

الجامعة الدارسن 

عيل حسابهم 

الخاص

منح لطالب 

الجامعة الدارسن 

عيل حسابهم 

الخاص

منح لطالب 

الجامعة 

املستجدين 

Gansu منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة النتشو جياوتونغ

Lanzhou Jiaotong Univer-

sity

برنامج املنح الدراسية الرئاسية 

لجامعة النتشو جياوتونغ

Lanzhou Jiaotong University Pre-

sidential Scholarship Program

68
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جامعة قويتشو مينزو

Guizhou Minzu University

جامعة النتشو للتكنولوجيا

 Lanzhou University of

Technology

 جامعة

Northwest Normal Uni- 

versity

منح لطالب 

الجامعة 

الدارسن عيل 

حسابهم الخاص

جامعة فوجيان للزراعة 

والغابات

 Fujian Agriculture and

Forestry University

منحة الحكومة الصينية )برنامج 

جامعة قويتشو(

Chinese Government Scho-

 larship )Guizhou University

LUT منحة رئيس الجامعة

President Scholarship of LUT

NWNU منحة جامعة رئيس

NWNU President’s Scholarship

منحة جامعة قويتشو مينزو

 Guizhou Minzu University

Scholarship
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Harbin منح الجامعات يف مقاطعة

Hebei منح الجامعات يف مقاطعة

معهد هاربن للتكنولوجيا

Harbin Institute of Tech-

-nology

جامعة يانشان

Yanshan University

جامعة يانشان

Yanshan University

معهد هاربن للتكنولوجيا - منحة 

الحكومة الصينية

Harbin Institute of Techno-

 logy-Chinese Government

Scholarship

برنامج منحة جامعة يانشان 

SHUTCM للطالب الدولين برنامج

Yanshan University Scholarship 

Program for International 

Students(Docteral Degree 

Program)

 برنامج منحة جامعة يانشان

 للطالب الدولين برنامج درجة

ماسرت

Yanshan University Scholarship 

Program for International 

Students (Matster‘s Degree 

Program)
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 Heilongjiang منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة نورث إيست

Northeast Forestry Uni-

versity

 معهد هاربن للتكنولوجيا

Harbin Institute of Techno-

logy HIT

جامعة هاربن الهندسية

Harbin Engineering Uni-

versity

 معهد هاربن للتكنولوجيا

Harbin Institute of Techno-

logy HIT

جامعة هاربن نورمال

Harbin Normal University

جامعة مودانجيانغ العادية

 Mudanjiang Normal

University

 منحة جامعة نورث إيست

 فورسرتي للطالب األجانب

املتفوقن

Northeast Forestry University 

Scholarship for Outstanding 

Foreign Students

 الدولية املتميزة HIT منحة

للطالب

HIT Outstanding International 

Freshman Scholarship

 منحة جامعة هاربن الهندسية

للطالب الدولين

Harbin Engineering University 

Scholarship for International 

Students

 الدولية املتميزة HIT منحة

للطالب

HIT Outstanding International 

Freshman Scholarship

 منحة الحكومة الصينية بجامعة

هاربن نورمال

Harbin Normal University 

Chinese Government Scho-

 منحة رئيس جامعة مودانجيانغ

العادية

President Scholarship of Mu-

danjiang Normal University
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منح لطالب 

الجامعة 

املستجدين 

منح لطالب 

الجامعة 

املتميزين

Henen منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة تشنغتشو

Zhengzhou University

جامعة تشنغتشو

Zhengzhou University

منحة جامعة تشنغتشو الرئاسية

Zhengzhou University Presiden-

tial Scholarship

 منح جامعة تشنغتشو للطالب

الدولين املتفوقن

Zhengzhou University Scho-

larships for Excellent Interna-

tional Students
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منح لطالب 

الجامعة 

املتميزين
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Hubeiمنح الجامعات يف مقاطعة

 Central China جامعة

Normal

جامعة Zhongnan لالقتصاد 

والقانون

جامعة هواتشونغ للعلوم 

والتكنولوجيا

 Huazhong University of

Science & Technology

 Gorges جامعة الصن ا

CTGU الثالثة

China Three Gorges

University 

منحة جامعة هواتشونغ 

الزراعية

جامعة الصن لعلوم األرض

China University of Geos-

ciences )CUG( 

جامعة الصن لعلوم األرض

China University of Geos-

ciences )CUG( 

جامعة ووهان للتكنولوجيا

Wuhan University of 

Technology )WUT( 

Central China Normal Uni-

versity’s Scholarship for new 

foreign students

 منحة الطالب األجانب يف جامعة

Zhongnan لالقتصاد والقانون

Overseas Students’ Scholarship 

at Zhongnan University of 

Economics and Law

 منحة جامعة هواتشونغ للعلوم

والتكنولوجيا

Huazhong University of Science 

& Technology Scholarships

للطالب الدولين CTGU منحة

CTGU International Students 

Scholarship

منحة جامعة هواتشونغ الزراعية

Huazhong Agricultural Univer-

sity Scholarship

الدولية للمستجدين CUG منحة

CUG’s International Freshman 

Scholarship

 منحة( CUG منح النخبة الخاصة من

الحزام والطريق ، )CUG النخبة

CUG »Belt and Road« special 

Elite scholarships )CUG Elite 

Scholarship(

 للطالب WUT منحة الصداقة

الدولين

The WUT Friendship Scho-

larship for International 

Student
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Hunan منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة شيانغتان

Xiangtan University

 منحة جامعة شيانغتان للطالب

الدولين املمتازة

Xiangtan University Excellent In-

ternational Students Scholarship
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منح لطالب 

الجامعة 

املتميزين
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جامعة هونان العادية

Hunan Normal University

 منحة جامعة هونان العادية

للطالب األجانب

Hunan Normal University scho-

larship for Foreign Students

93
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منح لطالب 

الجامعة 

املتميزين

Jiangsu منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة هوهاي

Hohai University

NUAA

NAU

جامعة نانجينغ الزراعية

 Nanjing Agricultural

University

جامعة نانجينغ الطبية

Nanjing Medical University

جامعة جيانغنان

Jiangnan University

جامعة جيانغنان

Jiangnan University

NUIST

جامعة يانجو  

 Yangzhhu University

YZU

منحة جامعة هوهاي

Hohai University Scholarship

 للطالب الدولين NUAA منحة

املتميزين

NUAA Outstanding Internatio-

nal Student Scholarship

NAU منحة الحكومة الصينية

NAU Chinese Government 

Scholarship

منحة جامعة نانجينغ الزراعية

Nanjing Agricultural University 

Scholarship

منح جامعة نانجينغ الطبية

Nanjing Medical University 

Scholarships

 منحة تايهو للطالب الدولين يف

جامعة جيانغنان

Taihu Scholarship to Interna-

tional Students in Jiangnan 

University

 منحة جامعة جيانغنان للطالب

الجدد

Jiangnan University New Stu-

dent Scholarship

 املتميزة للطالب NUIST منحة

الجدد

NUIST Excellent Freshmen 

Scholarship

للطالب الدولين YZU منحة

YZU International Degree 

Students’ Scholarship
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منح لطالب 

الجامعة 

املتميزين
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جامعة الصن الصيدالنية

 China Pharmaceutical

 university

جامعة الصن للتعدين 

والتكنولوجيا

 University of Mining and

Technology Scholarship

JUFE

جامعة نانتونغ

Nantong University

جامعة جيانغسو العادية

Jiangsu Normal University

Jiangnan University

جامعة ساوث ايست

,Southeast University

جامعة قنان

Gannan Normal Universtiy

CPU منحة رئيس

CPU President Scholarship

 منحة جامعة الصن للتعدين

والتكنولوجيا

China University of Mining and 

Technology Scholarship

للطالب الدولين JUFE منحة

JUFE-Scholarship for internatio-

nal students

 منحة جامعة نانتونغ للطالب

الدولين

Nantong University Scholarship 

for International Students

منحة جامعة جيانغسو العادية

Jiangsu Normal University 

Scholarship

 منحة الرئيس للطالب الدولين يف

Jiangnan جامعة

President Scholarship to Inter-

national Students in Jiangnan 

University

SEU منحة رئيس

SEU President Scholarship

 منحة جامعة قنان للمعلمن

الحزام الواحد والطريق

Gannan Normal Universtiy The 

One Belt and Road Scholarship
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Jilin منح الجامعات يف مقاطعة

جامعة جيلن

Jilin University

جامعة نورث إيست

Northeast Normal Uni-

versity

 Golden « منحة جامعة جيلن

Bean » للطالب الدولين

Jilin University “Golden Bean” 

International Students’ Scho-

larship

 منحة جامعة نورث إيست نورمال

الصينية الحكومية

Northeast Normal University 

Chinese Government Scho-

larship
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112
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منح لطالب 

الجامعة 

الدارسن عيل 

حسابهم الخاص

منح لطالب 

الجامعة 

الدارسن عيل 

حسابهم الخاص
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جامعة جيلن

Jilin University

بجامعة داليان بوليتكنيك

Dalian Polytechnic Uni-

versity

جامعة داليان البحرية

Dalian Maritime University

جامعة داليان البحرية

Dalian Maritime University

جامعة داليان البحرية

Dalian Maritime University

جامعة داليان البحرية

Dalian Maritime University

جامعة داليان البحرية

Dalian Maritime University

جامعة داليان البحرية

Dalian Maritime University

 املمتازة للطالب NENU منحة

الدولين املمولة ذاتيًا

NENU Excellent Self-financed 

International Students Scho-

larship

 املنح الدراسية للطالب الدولين

 املتفوقن بجامعة داليان

بوليتكنيك

Dalian Polytechnic University 

Outstanding International 

Students Scholarships

 جائزة الطالب املتميزين يف اللغة

من جامعة داليان البحرية

Excellent Language Students 

Award of Dalian Maritime 

University

 جائزة الطالب الجامعين املتميزين

من جامعة داليان البحرية

Excellent Undergraduates 

Award of Dalian Maritime 

University

 منحة طالب الجدد ممتازون من

جامعة داليان البحرية

Excellent New Students of 

Dalian Maritime University

Scholarships

 جائزة الخريجن املتميزين من

جامعة داليان البحرية

Excellent Graduates Award of 

Dalian Maritime University

 جائزة التقدم الجيد من جامعة

داليان البحرية

Good Progress Award of Dalian 

Maritime University

 جائزة طالب املاجستري املتميزين

من جامعة داليان البحرية

Excellent Master’s Degree Stu-

dents Award of Dalian Maritime 

University

113

114

117

119

115

118

120

116

http://www.ysuc.

org/?p=12878

http://www.ysuc. 

 org/?p=12880

http://www.ysuc.

org/?p=12886

http://www.ysuc. 

 org/?p=12890

http://www.ysuc.

 org/?p=12882

http://www.ysuc.

 org/?p=12888

http://www.ysuc.

 org/?p=12892

http://www.ysuc. 

org/?p=12884

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_338786.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_367185.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_343566.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_343564.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_343568.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_343565.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_343563.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_343567.html

منح لطالب 
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الدارسن عيل 

حسابهم الخاص

Liaoning منح الجامعات يف مقاطعة

منح لطالب 

الجامعة 

الدارسن عيل 

حسابهم الخاص

منح لطالب 

الجامعة 

املتميزين 

الدارسن عيل 

حسابهم الخاص

منح لطالب 

الجامعة 

املتميزين 

الدارسن عيل 

حسابهم الخاص
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الجامعة 

املتميزين 

الدارسن عيل 
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الدارسن عيل 
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DUT

جامعة جينتشو الطبية

Jinzhou Medical University

جامعة داليان البحرية

Dalian Maritime University

جامعة دونجبي

Dongbei University

 DUT املنحة الرئاسية لطالب

الدولين

DUT International Students 

Presidential Scholarship

 املنح الجامعية لجامعة جينتشو

الطبية

University Scholarships of 

Jinzhou Medical University

 منحة الحكومة الصينية لجامعة

داليان البحرية

Chinese Government Scho-

larship of Dalian Maritime 

University

 منحة جامعة دونجبي للتمويل

واالقتصاد

Dongbei University of finance 

and economics Freshmen 

Scholarship
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Ningxiaمنح الجامعات يف مقاطعة نينغشيا

Shaangxi منح الجامعات يف مقاطعة شانغيش

جامعة نينغشيا

Ningxia University

جامعة شنيش

Shaanxi Normal University

Ningxia Medical University

جامعة

Xidian University

 منح جامعة نينغشيا للطالب

الدولين

Ningxia University Scholarships 

for International Students

 منحة جامعة شنيش العادية

للطالب الدولين

Shaanxi Normal University In-

ternational Student Scholarship

Ningxia Medical University 

Chinese Government Scho-

larship

 Xidian Huashan منحة جامعة

الدراسية

Xidian University Huashan 

Scholarship
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جامعة تشانغآن

Chang’an University

جامعة تشانغآن

Chang’an University

جامعة نورث ويست 

 جامعة تشانغآن

Chang’an University

Xi’an Shiyou جامعة

جامعة نورث ويست

Northwest University

 University San Qinجامعة بكن

International Student Scho-

larship of Shaanxi Province

 منحة جامعة تشانغآن للطالب

 الدولين يف سان تشن مبقاطعة

شنيش

 منحة الحكومة الصينية بجامعة

تشانغآن لطالب الدراسات العليا

Chang’an University Chinese 

Government Scholarship For 

Postgraduate Students

 منحة جامعة نورث ويست للطالب

الدولين

Northwest University Interna-

tional Students Scholarship

 منحة جامعة تشانغآن للطالب

 الدولين يف سان تشن مبقاطعة

 Excellent International شنيش

Student in China Scholarship of 

Chang’an University

Xi’an Shiyou منحة جامعة

Scholarship of Xi’an Shiyou 

University

 منحة جامعة نورث ويست للطالب

الدولين طريق الحرير

Northwest University Inter-

national Students Silk Road 

Scholarship

129

131

133

130

132

134

http://www.ysuc.

 org/?p=12911

http://www.ysuc.

 org/?p=12915

http://www.ysuc. 

org/?p=12920

http://www.ysuc.

 org/?p=12913

http://www.ysuc.

 org/?p=12917

http://www.ysuc.

 org/?p=12922

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120614.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120612.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119508.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120613.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120178.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119507.html

جامعة شاندونغ

Shandong University

جامعة شاندونغ

Shandong University

 منحة الطالب املستجدين بجامعة

شاندونغ

Shandong University Freshman 

Scholarship

 جامعة شاندونغ ، منحة ويهاي

للطالب الدولين

Shandong University, Weihai 

International Students

 Scholarship

135

136

http://www.ysuc. 

 org/?p=12924

http://www.ysuc.

 org/?p=12926

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122144.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_110838.html

Shanxi منح الجامعات يف مقاطعة شان يس

ASUS
Textbox
      Shandong 
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جامعة الصن للبرتول )رشق 

الصن(

China University of Petro-

)leum )East China

جامعة تشينغداو

Qingdao University

University of Jinan UJN

 منحة جامعة الصن للبرتول )رشق

الصن( للطالب الجدد

China University of Petroleum 

)East China( New Student 

Scholarship

جامعة تشينغداو »منحة الرئيس

Qingdao University “President 

Scholarship”

UJN منحة رئيس

UJN President Scholarship

137

139

138

http://www.ysuc. 

 org/?p=12928

http://www.ysuc. 

org/?p=12920

http://www.ysuc.

 org/?p=12917

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120645.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119239.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119783.html

Sichuan منح الجامعات يف مقاطعة سيتشوان

Tianjin منح الجامعات يف مقاطعة تيانجن

UESTC

جامعة نانكاي

Nankai University

جامعة تيانجن الدولية

Tianjin University

منح لطالب 

الجامعة 

املستجدين 

 منحة جامعية للطالب الجدد يف

UESTC

University Scholarship for New 

Students at UESTC

 منحة جامعة نانكاي للطالب

الجديد

Nankai University Scholarship 

For New Student

 منحة جامعة تيانجن الدولية

 للطالب يف كلية علوم البيئة

والهندسة

Tianjin University International 

Student Scholarship School 

of Environment Science and 

Engineering

140

141

144

http://www.ysuc.

 org/?p=12934

http://www.ysuc. 

org/?p=12936

http://www.ysuc.

 org/?p=12942

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120272.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120062.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_114887.html

جامعة تيانجن للعلوم 

والتكنولوجيا

 N

 Tianjin University of

Science and Technology

جامعة تيانجن الدولية 

 منحة جامعة تيانجن للعلوم

والتكنولوجيا

Tianjin University of Science 

and Technology Scholarship

 مدرسة منحة جامعة تيانجن

 الدولية للطالب يف الهندسة

الكيميائية

Tianjin University International 

Student Scholarship School of 

Chemical Engineering

142

143

http://www.ysuc.

org/?p=12938

http://www.ysuc. 

org/?p=12940

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_123226.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_114957.html
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جامعة تيانجن الدولية

Tianjin University

بجامعة تيانجن للدراسات 

األجنبية

 Tianjin Foreign Studies

University

 كلية الهندسة املدنية بجامعة

تيانجن للطالب الدولين

Tianjin University International 

Student Scholarship School of 

Civil Engineering

 منحة الطالب الجدد بجامعة

تيانجن للدراسات األجنبية

Tianjin Foreign Studies Univer-

sity New Students’ Scholarship

145

148

http://www.ysuc.

 org/?p=12944

http://www.ysuc.

 org/?p=12950

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_114774.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120601.html

جامعة تيانجن 

Tianjin University

جامعة خبي للتكنولوجيا

Hebei University

جامعة تيانجن للتكنولوجيا 

والتعليم

Tianjin University of Tech-

nology and Education

 منحة جامعة تيانجن للطالب

الدولين

Tianjin University International 

Student Scholarship

 منحة الحكومة الصينية لجامعة

خبي للتكنولوجيا

Hebei University of Technology 

Chinese Government Scho-

larship

 منحة جامعة تيانجن للتكنولوجيا

والتعليم

Tianjin University of Technology 

and Education Scholarships

146

149

147

http://www.ysuc.

org/?p=12946

http://www.ysuc.

 org/?p=12952

http://www.ysuc.

 org/?p=12948

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_114728.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119008.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_329313.html

منحة الحكومة الصينية 

بجامعة كومنينغ الطبية(طالب 

الدراسات العليا فقط)

Kunming Medical Univer-

sity Chinese Government 

Scholarship(Postgraduate 

students only)

منحة جامعة دايل

 منحة الحكومة الصينية بجامعة

 كومنينغ الطبية (طالب الدراسات

(العليا فقط

Kunming Medical University 

Chinese Government Scho-

larship(Postgraduate students 

only)

منحة جامعة دايل

Dali University Scholarship

150

151

http://www.ysuc. 

 org/?p=12954

http://www.ysuc.

 org/?p=12956

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_371322.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_367117.html

Yunnan منح الجامعات يف مقاطعة يونان

جامعة يونان مينزو 

Yunnan Minzu University

 جامعة يونان مينزو منحة الحكومة

الصينية

Yunnan Minzu University The 

Chinese Government Scho-

larship )CSC(

152
http://www.ysuc.

 org/?p=12958

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_123352.html
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منحة جامعة يونان

منحة دراسية ملتخصيص 

األعامل الدولين رفيعي 

املستوى يف جنوب آسيا 

وجنوب رشق آسيا يف إطار 

»مبادرات الحزام والطريق«

منحة جامعة يونان

Scholarship of Yunnan Univer-

sity

 منحة دراسية ملتخصيص األعامل

 الدولين رفيعي املستوى يف

 جنوب آسيا وجنوب رشق آسيا يف

»إطار »مبادرات الحزام والطريق

Scholarship for High-level Inter-

national Business Professionals 

in South Asia and Southeast 

Asia under the “Belt and Road 

Initiatives”

153

154

http://www.ysuc.

 org/?p=12960

http://www.ysuc.

 org/?p=12962

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122525.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119955.html

جامعة يونان للتمويل 

واالقتصاد

 Yunnan University of

Finance and Economics

 منحة ماجستري إدارة األعامل

 بجامعة يونان للتمويل واالقتصاد

»تحت عنوان »الحزام والطريق

Yunnan University of Finance 

and Economics MBA Scholarship 

under “the Belt and the Road”

155
http://www.ysuc.

 org/?p=12964

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119951.html

Zhejiang منح الجامعات يف مقاطعة تشجيانغ

جامعة تشجيانغ

Zhejiang University

جامعة تشجيانغ للعلوم 

والتكنولوجيا 

Zhejiang University

 of Science and 

Technology)ZUST(

 منحة جامعة تشجيانغ - برنامج

الدكتوراه العايل

Zhejiang University Scho-

larship—Two-High Doctoral 

Program

 املتخصصة للطالب ZUST منحة

األوروبين

ZUST Specialized Scholarship 

for European students

156

158

جميع الرامج يف 

 ZUST جامعتي

-وتشجيانغ يف 

الروابط: 

http://www.ysuc.

   org/?p=12970

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_123946.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122676.html

جامعة تشجيانغ

Zhejiang University

جامعة 

ZUST

 منحة جامعة تشجيانغ لطالب

الدراسات العليا الدولين

Zhejiang University Scholarship 

for International Postgraduate 

Students

 منحة الحكومة الصينية »طريق

ZUST الحرير« التابعة لجامعة

“Silk Road” Chinese Govern-

ment Scholarship of ZUST

157

159

http://www.ysuc.

   org/?p=12971

http://www.ysuc. 

   org/?p=12969

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_123945.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122673.html
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ZUST  جامعة

  ZUST جامعة

 منحة الحكومة الصينية لجامعة

ZUST

Chinese Government Scho-

larship of ZUST

 منحة دراسية لطالب الدراسات

 ZUST العليا املتفوقن بجامعة

للعلوم والتكنولوجيا

Scholarship for Outstanding 

New Postgraduate Students of 

ZUST

160

163

http://www.ysuc.

   org/?p=12968

http://www.ysuc.

   org/?p=12980

http://www.ysuc.

org/?p=12966

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122671.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122658.html

ZUST  جامعة

ZUST جامعة

ZUST جامعة

جامعة العلوم والتكنولوجيا

ZUST جامعة

 منحة لطالب الدراسات العليا

ZUST املتميزين يف جامعة

Scholarship for Outstanding 

Postgraduate of ZUST

zust املنح املتخصصة بجامعة

Specialized Scholarships of 

ZUST

 zust منحة دراسية لطالب جامعة

املتميزين الجدد

Scholarship for Outstanding 

New Students of ZUST

 منحة للطالب الجامعين املتميزين

يف جامعة العلوم والتكنولوجيا

Scholarship for Outstanding 

Undergraduate of ZUST

 منحة لطالب اللغة الصينية

ZUST املتميزين بجامعة

Scholarship for Outstanding 

Chinese Language Students of 

ZUST

161

165

166

162

164

http://www.ysuc.

  org/?p=12967

http://www.ysuc. 

  org/?p=12978

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122664.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122653.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122650.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122661.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_122654.html

أكادميية الصن للفنون

 منحة أكادميية الصن للفنون

للطالب األجانب

China Academy of Art Scho-

larship for Foreign Students

167
http://www.ysuc. 

  org/?p=12982

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120387.html
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جامعة تشجيانغ العادية

جامعة ونزهو

ZSTU

Wenzhou University

ZSTU

 Zhejiang Gongshang

University

ZSTU

 منحة جامعة تشجيانغ العادية

للطالب الدولين املتفوقن

Zhejiang Normal University 

Scholarship for Outstanding 

International Students

 منحة جامعة ونزهو الرئاسية

 -الدرجة األوىل

Wenzhou University Enrollment 

Scholarship for Chinese Major 

International Students

ZSTU منح الطالب الدولين

ZSTU International Student 

Scholarships

 للطالب Wenzhou منحة جامعة

الدولين املتفوقن

Wenzhou University Scholarship 

for Outstanding International 

Students

للطالب الدولين ZSTU منحة رئيس

-Wenzhou University Presidenا

tial Scholarship-First Class 

)hereinafter Scholarship I(

للطالب الدولين ZSTU منحة رئيس

-Wenzhou University Presidenا

tial Scholarship-First Class 

)hereinafter Scholarship I(

ZSTU President Scholarship for 

International Students

168

170

173

169

171

174

172

http://www.ysuc.

 org/?p=12984

http://www.ysuc.

 org/?p=12988

http://www.ysuc. 

org/?p=12995

http://www.ysuc.

org/?p=12987

http://www.ysuc. 

org/?p=12990

http://www.ysuc.

 org/?p=12989

http://www.ysuc.

 org/?p=12994

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_120059.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119934.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119499.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119936.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119931.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119402.html

https://www.

campuschina.

org/content/de-

tails3_119500.html
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النوع الخامس: منح املؤسسات

النوع السادس: منح أخرى

أنشــأت بعــض املؤسســات منًحــا دراســية لدعــم الطــالب الدوليــن يف مؤسســات 

معينــة مــن أجــل تعزيــز التبــادل الــدويل واالبتــكار التكنولوجــي.

ــن  ــج ولك ــن الرام ــل م ــدد قلي ــى ع ــية ع ــح الدراس ــن املن ــوع م ــذا الن ــوي ه يحت

ــج  ــت برام ــدة إذا كان ــة واح ــى منح ــول ع ــك يف الحص ــن فرصت ــد م ــن أن يزي ميك

ــدة. ــة بش ــتهدفة مطلوب ــك املس ــية يف جامعت ــح الدراس املن

ــا  ــى تفاصيله ــالع ع ــن االط ــاندونغ CCEED وميك ــة ش ــاً جامع ــا حالي ــذه تقدمه ه

عــى موقــع االتحــاد مــن خــالل الرابــط: 

 http://www.ysuc.org/?p=12630

   ورد اســم هــذا النــوع مــن املنــح بهــذا الشــكل وحاولنــا معرفــة تفاصيــل حولهــا، 

ولكــن لحــد اآلن ال تــزال التفاصيــل حولهــا غــري واضحــة، ولهــذا أوردناهــا يف هــذا 

ــول  ــم للقب ــتكون فرصته ــا وس ــة افتتاحه ــون بداي ــع املهتم ــى يتاب ــل حت الدلي

كبــرية. 
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الفصل الثالث
تطبيقات للتقديم

 عى أنواع املنح الصينية
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أوالً: رشح طريقة التقديم عى منح مجلس املنح الصينية اليس 

B النوع CSC اس يس

أوالً: خطوات االطالع عى املوقع )التخصص-املدينة-الجامعة...(  

قبل عملية التقديم:

 نظــراً ألن املنــح الحكوميــة الصينِيــة النــوع B أهــم أنــواع املنــح وأكرهــا شــيوعاً 

وأشــدها تنافســا، فقــد أفردنــا فصــالً خاصــة لهــا ولنمــوذج التقديــم يف إحــدى 

الجامعــات.

الخطوة األوىل: البحث عن الجامعة التي فيها التخصص املطلوب:

1( ادخل رابط اليس اس يس CSC هنا

http://www.campuschina.org/  ستظهر لك الصورة التالية:
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المرحلة الدراسية التي تريد التقديم عليها لغة التدريس الجامعةالتخصص
)تترك فارغة اذا ال تعرف جامعة محددة(

المقاطعة - المدينة ) يفضل ان تترك فارغة(

بعد ملء هذه الخانات
اضغط هنا لتبحث عن

النتائج

إختر  هذا الخيار

الخطــوة الثانيــة: ضــع املــاوس فــوق الخيــار املوضــح يف الصــورة لــي 

تفتــح لــك نافــذة البحــث عــن التخصــص املطلــوب والجامعــات التــي يتواجــد فيهــا 

ــى  ــوي ع ــي تحت ــذة الت ــذه الناف ــك ه ــتفتح ل ــاوس س ــع امل ــد وض ــص، بع التخص

ــن: خياري

الخطــوة الثالثــة: اخــرت الخيــار املوضــح يف الصــورة، ســتفتح لــك صفحــة البحــث 

عــن التخصــص والجامعــات:



53

الخطــوة الرابعــة: قــم بتعبئــة الخانــات حســب املرحلــة الدراســية، لغــة 

التدريــس، مدينــة الدراســة، اســم الجامعــة والتخصــص، ومــن ثــم تضغــط عــى زر 

ــج. ــى النتائ ــول ع ــث للحص البح

ــات  ــة الجامع ــك قامئ ــتظهر ل ــث س ــى زر البح ــط ع ــات والضغ ــلء الخان ــد م بع

املتوفــرة فيهــا التخصــص واملرحلــة الدراســية املطلوبــة:

مالحظة: 

النجمــة الحمــراء الصغــرية )*( املتواجــدة عنــد اســم التخصــص تعنــي أن مجلــس 

املنــح الصينيــة يدعــم املنــح يف هــذا التخصــص بالجامعــة.

       مثــال: ســأختار التقديــم عــى درجــة الدكتــوراه باللغــة اإلنجليزيــة يف تخصص 

الهندســة امليكانيكية:

مالحظة: 

ــل أن  ــا، يفض ــم عليه ــدده للتقدي ــة مح ــرف جامع ــك ال تع ــال أن يف ح

تــرتك خانــة مدينــة التدريــس، واســم الجامعــة فارغتــن؛ حتــى ال يكون 

ــج  ــون نتائ ــي تك ــدده ول ــة مح ــة، أو جامع ــور يف مدين ــث محص البح

ــات  ــة كل الجامع ــى قامئ ــتحصل ع ــا س ــاملة، عنده ــرية وش ــث كب البح

ــة. ــية املطلوب ــة الدراس ــص واملرحل ــا التخص ــر فيه ــي يتوف الت
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مــن قامئــة الجامعــات ســأقوم باختيــار جامعــة تيانجــن )كمثــال فقــط( لعمليــة 

البحــث والدخــول إىل صفحــة الجامعــة وكيفيــة قــراءة رشوط الجامعــة.

بعــد الضغــط عــى رابــط املوقــع الرئيــيس للجامعــة ســتظهر لــك الصفــة التاليــة 

وغالبــا مــا تكــون باللغــة الصينيــة.

اضغط فوق اسم الجامعة، ستفتح لك الصفحة التالية:  •

اضغــط فــوق شــعار الجامعــة، ســتظهر لــك معلومــات شــاملة عــن   •

للجامعــة: الرئيــيس  املوقــع  رابــط  وفيهــا  الجامعــة 
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اضغــط خيــار Languageاو Englishللتغيــري اللغــة، بعــد ذلــك ســيفتح لــك   •

ــن  ــر م ــار ألك ــا خي ــات لديه ــض الجامع ــة )بع ــة اإلنجليزي ــة باللغ ــة الجامع صفح

ــة(  ــة واإلنجليزي ــري الصيني ــة غ لغ

 Academic ــار ــار Internationalاو خي ــار Admission او خي ــى خي ــل ع ادخ  •

)يختلــف الخيــار مــن جامعــة إىل أخــرى ولكــن هنــا يف موقــع جامعــة تيانجــن 

:)Admission نافــذة املنــح موجــودة يف خيــار

ــذه  ــة وه ــذه الجامع ــر يف ه ــي تتوف ــح الت ــة املن ــك قامئ ــتظهر ل ــك س ــد ذل بع

القامئــة تختلــف مــن جامعــة إىل أخــرى )بعضهــا تدعــم طريــق الحريــر ويس اس 

يس ومقاطعــات وجامعيــة، والبعــض اآلخــر ليــس فيهــا كل هــذه الخيــارات(.
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يجــب قــراءة رشوط الجامعــة والتخصصــات املوجــودة فيهــا ولغة الدراســة   •

ــم. ــدء يف التقدي ــل الب ــه قب ــم علي ــراد التقدي ــص امل للتخص

هنــا مــن قامئــة املنــح املوضحــة يف الصــورة أدنــاه اخــرت خيــار منح يس   •

:CSC يس  اس 

ــيس اس  ــح ال ــى من ــم ع ــا رشوط التقدي ــة فيه ــك صفح ــتفتح ل اآلن س  •

يس، وهــي آخــر خطــوة قبــل البــدء بعمليــة التقديــم )يف حــال توفــرت عنــدك 

كل الــروط املذكــورة وقــررت التقديــم(.

 مالحظات يجب أن تنتبه لها:
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ــم  ــيس اس يس )التقدي ــع ال ــم يف موق ــب تقدي ــات تطل ــم الجامع معظ  •

الــذي ســيتم رشحــه هنــا( والتقديــم يف موقعهــا أيضــا، بينــام بعــض الجامعــات 

ــط.  ــذا فق ــيس اس يس ه ــع ال ــم يف موق ــي بالتقدي تكتف

ــة  ــدا معرف ــك رضوري ج ــف ولذل ــح مل ــوم فت ــب رس ــات تطل ــض الجامع بع  •

أو ال. تقــدم فيهــا  تقــرر هــل  ثــم  الجامعــة ومــن  رشوط 

 ,)B( رشط الــيس اس يس أن التقديــم يكــون ل3 جامعــات فقــط نــوع  •

لذلــك يتطلــب منــك إنشــاء حســاب واحــد فقــط وفيــه تســتطيع ان تقــدم للثــالث 

الجامعــات املرغوبــة كــام ســيتم رشح الطريقــة يف هــذا امللــف.

 )ننــًوه بــأن الفصــل األخــري مــن هــذا الدليــل يحتــوي عــى طريقــة إعــداد امللــف 

النموذجــي بالتفصيــل(.

شهادة املؤهل.  .1

-كشف الدرجات.  .2

تزكيتــن مــن دكتوريــن Recommendation Letter )مــن الذيــن درســوك يف   .3

الجامعــة واذا كانــت تريــد التقديــم للبكالوريــوس يتطلــب تزكيتــن مــن مدرســيك 

يف املدرســة(.

مالحظــة )للدراســات العليــا غالبيــة الجامعــات تشــرتط أن تكــون التزكيــة مــن أســتاذ 

بدرجة بروفيســور أو مســاعد بروفيســور(.

-شهادة انجليزي.  .4

-صورة جواز السفر.  .5

ــلء  ــك م ــب علي ــهور(. يج ــه 6 ش ــم الن صالحيت ــت التقدي ــي )وق ــص طب فح  .6

منــوج الفحــص الطبــي الخــاص باملنــح الصينيــة بعــد تحميلــه مــن موقــع الجامعــة 

والــذي ســكون رابــط الحصــول عليــه موجــودا بــن رشوط الجامعــة ومــا عليــك اال 

ــك.  ــفى من ــرب مستش ــه يف أق ــه وتعبئت تحميل

املتطلبات الرئيسية كالتايل:

1

2

3

4

5

6
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وجميع الوثائق تكون باإلنجليزي ومعمدة.

وبعدمــا تقــرر التقديــم عــى جامعــة معينــة ابــدأ بتعبئــة ابليكشــن الــيس اس 

ــة: ــوات التالي ــاع الخط يس بإتب

أرجع اىل موقع اليس اس يس من هنا :

http://laihua.csc.edu.cn/#/home ستظهر لك هذه الصفحة مجددا:

خطــة دراســية-باللغة اإلنجليزيــة )تتكلــم فيهــا عــن نفســك، خلفيتــك    

التعليميــة، خلفيتــك الوظيفيــة إن وجــد، ســبب اختيــارك للصــن وللجامعــة، 

مواضيعــك واتجاهاتــك البحثيــة، خططــك املســتقبلية...الخ( مــا ال يقــل عــن 800 

كلمــة للتقديــم عــى البكالوريــوس واملاجســتري و مــا ال يقــل عــن 1200 للدكتوراه.

-صورة شخصية.   

 6 فيــش وتشــبيه او )صحيفــة جنائيــة( )وقــت التقديــم ألن صالحيتهــا    

. ) شــهور

أي شهائد إضافية.   

7

8

9

10

ثانيا: خطوات عملية التقديم: 

الخطــوة األوىل: اضغــط عــى املســتطيل املوضــح أدنــاه باللــون األزرق لتعبئة 

األبلكيشــن )اســتامرة التقديم(.
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الخطــوة الثانيــة:  بعــد الضغــط عــى الخيــار يف الصــورة الســابقة ســتظهر لــك 

هــذه الصــورة إلنشــاء حســاب جديد:

الخطــوة الثالثــة:  قــم بإتبــاع التعليــامت املوضحــة يف الصــورة إلنشــاء حســاب 

.CSC جديــد يف موقــع الــيس اس يس

ــل إىل  ــط التفعي ــال راب ــيتم إرس ــجيل س ــام التس ــد امت ــة: بع ــوة الرابع الخط

ــاب. ــاء الحس ــد انش ــه عن ــذي كتبت ــل( ال ــرتوين )إميي ــدك اإللك بري

الخطــوة الخامســة: قــم بالدخــول اىل امييلــك واضغــط عــى الرابــط لتفعيــل 

الحســاب )كــام يف الصــورة التاليــة(. 

مالحظة: أحياناً يتأخر وصول الرابط اىل إمييلك ويحتاج ساعات.
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بعــد الضغــط عــى رابــط تفعيــل الحســاب مــن خــالل الرابــط الواصــل اىل امييلــك 

ســتظهر لــك هــذه الصفحــة مبــارشة.

بعد الدخول اىل حسابك ستظهر لك هذه الصورة.

ــول  ــورة للدخ ــة يف الص ــامت املكتوب ــاع التعلي ــم بإتب ــة: ق ــوة السادس الخط

ــابك. اىل حس
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الخطــوة الســابعة:اضغط عــى خيــار التقديــم أوناليــن ســتكون الصفحــة 

القادمــة كالتــايل:

الخطوة الثامنة: اضغط عى خيار ملء البيانات الشخصية
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الخطوة التاسعة: قم مبلء امللف كامالً كام هو موضح يف الصور أدناه.

ــح يف  ــام هــو موض ــار Verify and Save ك الخطــوة العــارشة: اضغــط عــى خي

الصــورة ادنــاه.

الخطــوة الحاديــة عــرة: يف الصفحــة القادمــة اكتــب يف فقــرة أعــى 

ــن  ــر م ــه أك ــن لدي ــاك م ــون هن ــد يك ــه ق ــات( ألن ــا 3 خان ــه )هن ــت علي ــل حصل مؤه

مؤهــل ويف أي دولــة درســت واســم التخصــص واســم الجامعــة ومــدة الدراســة 

ــذا. ــن -إىل( وهك )م
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      انت هنا ملزم انت تعبئ خانة عى االقل.

إذا كنت خريج ثانويه اكتب الثانوية فقط واترك الخانتن األخرى فاضيه.

إذا كنت تخرجت من البكالوريوس اكتب مؤهل البكالوريوس ومؤهل الثانوية.

إذا كنت خريج ماجستري اكتب مؤهل املاجستري والبكالوريوس.

عالمة الزائد يف الصورة التالية تستخدم لفتح الخانات الجديدة وتعبئتها.
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الخطــوة الثانيــة عــرة: يف خانــة معلومــات التواصــل داخــل الصــن بإمكانــك 

كتابــة اســم وبيانــات صديقــك أو قريبــك أو أي شــخص تعرفــه يف الصــن. 

ــد  ــات املتواج ــظ املعلوم ــار verify and Save لحف ــط خي ــاء اضغ ــد االنته بع  •

أســفل الصفحــة التاليــة.

الخطوة الثالثة  عرة: الحظ هنا املنح الحكومية تنقسم إىل ثالثة أنواع. 

النــوع A ملنــح التبــادل الثقــايف. والتــي تكــون عــر الســفارة الصينيــة بالتعــاون 

مــع وزارة التعليــم يف بلــدك.

اخرت النوع B ملنح اليس اس يس وهذا الخيار هو الذي نستهدف رشحه يف هذا 

الفصل.

النوع C ملنح أخرى.
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الخطــوة الرابعــة عــرة: اعمــل إنشــاء ملــف جديــد مــن خــالل الضغــط عــى 

ــورة. ــح يف الص ــار املوض الخي

الخطــوة الخامســة عــرة: أبحــث عــن رقــم األجنــيس، وقــم بإدخــال كــام هــو 

موضــح يف الصــورة التاليــة.

ــة أو  ــكل جامع ــد ل ــث يوج ــيس حي ــم األجن ــال رق ــتمرار اال بإدخ ــتطيع االس ــن تس ل

مؤسســة رقــم خــاص بإمكانــك الحصــول عليــه مــن موقــع الجامعــة أو مــن الفصــل 

الخــاص ببيانــات الجامعــات واملرفــق يف الفصــل الرابــع مــن هــذا الدليــل، أو مــن 

موقــع االتحــاد يف ملــف خــاص موجــود فيــه جــدول مبعظــم الجامعــات.

الخطــوة السادســة عــرة:  قــم بإدخــال البيانــات مــن خــالل اتبــاع التعليــامت 

املوضحــة يف الصــورة أدنــاه.
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ــة  ــبقاً بالطريق ــد مس ــك مع ــون ملف ــب أن يك ــرة: يج ــابعة  ع ــوة الس الخط

ــل. ــذا الدلي ــن ه ــس م ــل الخام ــة يف الفص ــة املوضح النموذجي

.pdf قم برفع امللفات هنا بعض الوثائق بصيغة صور وبعضهن بصيغة

بعــد االنتهــاء مــن رفــع امللفــات والتأكــد مــن صحــة املعلومــات اعمــل تســليم 

للملــف Submit، ومــن ثــم اذهــب اىل أعــى يســار الصفحــة واخــرت تقديــم اونالين 

يك تفتــح لــك نافــذة اضافــة ملــف جديــد والتقديــم يف جامعــة جديــده.

طبعــا هــذا الحســاب تقــدر تقــدم فيــه اىل 3 جامعــات مختلفــة وهــو الحــد 

املســموح بــه مــن قبــل الــيس اس يس كــام هــو موضــح يف الصــورة التاليــة. 
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-مالحظة بالنسبة لتحميل امللف:

ــط  ــد الضغ ــون األزرق وعن ــة بالل ــار الطباع ــيظهر خي ــف األول س ــة املل ــد تعبئ بع

ــارشة.  ــك مب ــيتم تحميل-تنزيل-ملف ــه س علي

الخطــوة الثامنــة  عــرة: : قــم بعمــل ملــف جديــد للجامعــة الثانيــة، وهنــا ال 

تحتــاج إلدخــال البيانــات الشــخصية مــن جديــد، ســتبدأ مــن الخطــوة الرابعــة عــرة 

خطــوة إدخــال رقــم األجنــيس فقــط، ألن بيانتــك الســابقة ســتضاف تلقــايئ 

ــار  ــى خي ــط ع ــث والضغ ــاين والثال ــف الث ــة املل ــد تعبئ ــة، وبع ــة التالي للجامع

التســليم Submit ســيكون متــاح تحميــل ملفــك كملــف واحــد يب دي افpdf فيــه 

ــن(. ــت عليه ــي قدم ــات الت ــالث الجامع ــة )للث ــات الثالث كل امللف

الخطــوة التاســعة   عــرة: : بعــد التعبئــة والتســليم ومــن ثــم التحميل-تنزيل 

ــد  ــالل أو تري ــأ خ ــاك أي خط ــك إذا كان هن ــل ملف ــك تعدي ــف download ميكن املل

تصحيــح بياناتــك اضغــط عــى خيــار ســحب امللــف كــام هــو موضــح يف الصــورة، 

ولكــن بعــد التعديــل يجــب عليــك عمــل تســليم Submit مــرة أخــرى. 
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ــن  ــرى وم ــرة اخ ــابك م ــول اىل حس ــق الدخ ــن طري ــف ع ــة املل ــع حال ــك تتب ميكن

ــف ــة املل ــرف حال ــر يك تع ــن ألخ ح

 Application status والذي تكون احد الحاالت الثالث بالرتتيب: 

            تسليم Submittedويعني أن ملفك تم تسليمه.

             تحت املراجعة in progress وهذه خطوة جيدة تؤكد أن ملفك بدأ يتحرك. 

Application result has been sent to the dis- )           الحالــة الثالثــة واألخــرية: 

patching authority )Application receiving agent( ( وهــي تفيــد أنــه تــم اتخــاذ 

ــة إىل  ــر الجامع ــول ع ــة القب ــك يف حال ــيتم ابالغ ــض وس ــول أو الرف ــرار بالقب ق

ــك. ــاص ب ــرتوين( الخ ــد االلك ــل )الري االميي

الصور التالية توضح حالة امللفات:

3

2

1
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إىل هنــا نكــون قــد أمتمنــا رشح طريقــة تعبئــة أبكليشــن الــيس اس يس 

ــة  ــع الجامع ــم يف موق ــة التقدي ــرح عملي ــر ل ــف أخ ــاك مل ــيكون هن CSC وس

)للجامعــات التــي تطلــب ذلــك(.
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بعــض الجامعــات ال تكتفــي بالتقديــم فقــط يف موقــع يس اس يس الــذي 

رشحنــاه ســابقاً، ولهــذا يجــب عليــك قــراءة رشوط الجامعــة التــي تنــوي التقديــم 

عليهــا بالتفصيــل ومنــه ســتعرف مــا إذا الجامعــة تطلــب التقديــم يف موقعهــا 

ــال  ــط، يف ح ــيس اس يس فق ــع ال ــي مبوق ــيس اس يس أم تكتف ــع ال وموق

ــاء  ــم وإنش ــط التقدي ــتجد راب ــا فس ــا أيض ــم يف موقعه ــة التقدي ــت الجامع طلب

الحســاب يف نفــس قامئــة الــروط )كــام يف الصــورة التاليــة يف هــذا امللــف(.

ثانياً: تطبيق للتقديم عى الجامعات

رشح طريقة تعبئة االبلكيشن عى موقع الجامعات

مالحظة: 

ــة إىل  ــن جامع ــف م ــات يختل ــع الجامع ــم يف موق ــف التقدي يف مل

أخــرى ولكــن هنــاك تشــابه كبــري جــدا يف املضمــون وامنــا االختــالف 

ــع. ــل املوق ــات داخ ــض املتطلب ــط يف بع فق
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خطوات التقديم عى الجامعات:

الخطوة األوىل: ادخل رابط انشاء حساب يف موقع الجامعة:

بعــد الضغــط عــى رابــط انشــاء حســاب يف موقــع الجامعــة ســتظهر لــك صفحــة 

انشــاء حســاب كــام يف الصــورة.

ــاه  ــورة ادن ــح يف الص ــو موض ــام ه ــجيل ك ــة التس ــامل عملي ــد اكت ــم بع ــن ث وم

ســيوصلك رابــط تفعيــل الحســاب اىل االمييــل )الريــد االلكــرتوين( الــذي انشــأت 

الحســاب بــه.

الخطوة الثانية: اضغط عى انشاء حساب جديد كام يف الصورة.
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الخطــوة الثالثــة: افتــح امييلــك واضغــط عــى الرابــط لتفعيــل الحســاب ومــن 

ثــم الدخــول إىل حســابك.
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الخطوة الرابعة: اتبع التعليامت املوضحة يف الصورة.

بعــد الضغــط عــى خيــار تعبئــة االبلكيشــن ســتظهر لــك نافــذة اختيــار نــوع املنحة 

التــي تريــد التقديــم عليهــا )هنــا كمثــال اخــرتت منحة الــيس اس يس(.
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الخطوة الخامسة: بعد االختيار اضغط التايل كام هو موضح يف الصورة التالية.

ــق  ــون مطاب ــب أن يك ــة )يج ــص واللغ ــن التخص ــث ع ــة البح ــك صفح ــتظهر ل اآلن س

ــيس اس يس(. ــع ال ــه يف موق ــت علي ــا قدم مل

مالحظــه: هنــا فقــط يكــون الفــرق بــن املنــح الجامعيــة، مقاطعــات )املقاطعات 

لديهــا ملــف وورد إضــايف تحتــاج تعبئتــه وســنرحه بشــكل منفصــل نهايــة 

امللــف( أو يس اس يس. اختيــار نــوع املنحــة يف الصــورة الســابقة هــو الفــرق 

ــنرح  ــام س ــن ك ــة االبلكيش ــد تعبئ ــه عن ــك كل يشء نفس ــد ذل ــن بع ــد وم الوحي

هنــا تعبئــة االبلكيشــن يف موقــع الجامعــة ملنحــة يس اس يس. علــامً أن منــح 

ــيس اس يس  ــع ال ــى موق ــم ع ــاج إىل التقدي ــات ال تحت ــات واملقاطع الجامع

بــأي حــال مــن األحــوال.

 ومــن ثــم ســتظهر لــك هــذه الصفحــة الختيــار املرحلــة الدراســية التــي تريــد ان 

تقــدم عليهــا )يف هــذه الجامعــة يوجــد خيــار املاجســتري والدكتــوراه فقــط، أي 

أنهــا ال تدعــم البكالوريــوس لـــ الــيس اس يس(. 
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ــق  ــون مطاب ــب أن يك ــة )يج ــص واللغ ــن التخص ــث ع ــة البح ــك صفح ــتظهر ل اآلن س

ــيس اس يس(. ــع ال ــه يف موق ــت علي ــا قدم مل

ــد  ــة وبع ــة االنجليزي ــس باللغ ــص امليكانيك ــن تخص ــث ع ــت بالبح ــا -كمثال-قم هن

ــورة.  ــة يف الص ــة املوضح ــذه النتيج ــت ه ــث حصل ــى زر البح ــط ع الضغ

الخطوة السادسة: قم بالبحث كام هو موضح يف الصورة:
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الخطــوة الســابعة: قــم بالبحــث عــن تخصصــك املطلــوب وباللغــة املطلوبــة 

واقــرأ التعليــامت التــي يف الصــورة ثــم أضغــط عــى كلمــة Applyللتقديــم عــى 

التخصــص كــام يف الصــورة.

ــة  ــدء يف عملي ــف للب ــك املل ــيفتح ل ــص س ــى التخص ــم ع ــط ع التقدي ــد الضغ بع

ــة. ــة كامل ــامت التعبئ ــرح تعلي ــي ت ــة الت ــور التالي ــام يف الص ــب، ك ــه الطل تعبئت
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ــول إىل  ــك بالدخ ــة ملف ــع حال ــك تتب ــم وميكن ــة التقدي ــت عملي ــون اكتمل ــا يك هن

ــابك. حس
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ثالثاً: خطوات التقديم عى الجامعات منح املقاطعات ومنح رئيس 

الجامعة.

ــي  ــات وه ــا الجامع ــي متُله ــات )الت ــح الجامع ــات ومن ــح املقاطع ــم ملن التقدي

ــد  ــابقاً( ق ــاه س ــي رشحن ــا يس اس يس والت ــي ميوله ــح الت ــن املن ــف ع تختل

تســمى منــح رئيــس الجامعــة أو أســامء أخــرى يختلــف باختــالف الجامعــات، حســب 

رشوط وتعليــامت الجامعــة. حيــث أن الجامعــات التــي متنــح هــذا النــوع مــن املنــح 

ــذا  ــه يف ه ــم رشح ــام ت ــة مثل ــع الجامع ــاب يف موق ــاء حس ــاج اىل إنش فتحت

ــل  ــرق يتمث ــة أن الف ــع مالحظ ــوات، م ــس الخط ــاع نف ــى اتب ــط، فريج ــف بالضب املل

ــابق  ــد الس ــودة يف البن ــورة املوج ــروح يف الص ــة امل ــوع املنح ــار ن يف اختي

)ثانيــاً( مــن هــذا الفصــل.

يتوجــب عليــك قــراءة رشوط وتعليــامت التقديــم للجامعــة يف موقعهــا مثلــام 

ســبق ورشحنــا ألن بعــض منــح املقاطعــات، واملنــح الجامعيــة أو رئيــس الجامعــة 

ال تطلــب التقديــم عــى موقــع الجامعــة وتكتفــي بتعبئــة امللــف وورد فقــط.

ــة  ــنأخذ جامع ــات وس ــح املقاطع ــى من ــم ع ــة التقدي ــال لكيفي ــنأخذ مث ــا س هن

ــو. َجنج

بعد الدخول إىل صحفة الجامعة وإىل خانة منح املقاطعة كام هو موضح يف الصورة.
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بعــد ذلــك ســتفتح لنــا صفحــة لقــراءة رشوط وكيفيــة التقديــم عــى منــح 

املقاطعــة يف هــذه الجامعــة، ســنجد أن الجامعــة تطلــب فقــط تعبئة ملــف وورد 

وتوقيعــه بعــد تحميلــه مــن الصفحــة ومــن ثــم إرســاله مــع بقيــة املتطلبــات إىل 

ــة. ــع الجامع ــى موق ــم ع ــة اىل التقدي ــة دون لحاج الجامع

ــر  ــه بالكمبيوت ــم بتعبئت ــارشة، ق ــيتحمل مب ــف س ــط املل ــى راب ــط ع ــد الضغ بع

واطبعــه ووقــع عليــه وأعــد تصويــره ثــم قــم بإرســاله اىل الجامعــة وبإمكانــك 

ــث  ــل أو البح ــذا الدلي ــن ه ــع م ــل الراب ــن الفص ــة م ــوان الجامع ــى عن ــول ع الحص

ــة. ــع الجامع ــالل موق ــن خ ــه م عن
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الفصل الرابع
حر بأهم الجامعات يف الصن
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فيام ييل قامئة بأسامء جميع الجامعات الصينية التي تدعم 

منح اليس اس يس ومنح  املقاطعات ، موضح فيها املواقع 

الجغرافية واإللكرتونية للجامعات ، وأرقام املكاتب الرئيسية ، 

واالجنيس منر الخاص بكل جامعة

Beijing Universities

Tianjin Universities

Liaoning Universities

Jilin Universities

Heilongjiang Universities

Shanghai Universities

Jiangsu Universities

Zhejiang Universities

Anhui Universities

Fujian Universities

Shandong Universities

Hubei Universities

Hunan Universities

Guangdong Universities

Chongqing Universities

Sichuan Universities

陕西Shaanxi Universities

Gansu Universities

Hebei Universities

山西  Shanxi Universities

Inner Mongolia Universities

Henan Universities

Hainan Universities

Guangxi Universities

Guizhou Universities

Yunnan Universities

Xinjiang Universities

Various Universities



Beijing Universities 

 北京大学（Peking University） 
Agency Number: 10001 
通讯地址：北京市海淀区颐和园路 5 号 

联系电话：010-62751407 

电子邮箱：bdzsb@pku.edu.cn 

学校网址：www.pku.edu.cn 

 中国人民大学（Renmin University of 
China） 

Agency Number:10002 
通讯地址：北京市海淀区中关村大街 59 号 

联系电话：010-62511340;010-62511156 

电子邮箱：zsb@ruc.edu.cn 

学校网址：www.ruc.edu.cn 

 

清华大学（Tsinghua University） 

Agency Number:10003 
通讯地址：北京市海淀区清华大学 

联系电话：010-62770334;010-62782051 

电子邮箱：zsb@mail.tsinghua.edu.cn 

学校网址：www.tsinghua.edu.cn 

 北京航空航天大学 Beihang University 

Agency Number:10006 
通讯地址：北京市海淀区学院路 37 号 

联系电话：010-82330002;010-82330003 

电子邮箱：buaanic@buaa.edu.cn 

学校网址：www.buaa.edu.cn 

 

北京理工大学（Beijing Ins�tute of Technology） 

Agency Number:10007 
通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 5 号 

联系电话：010-68913345;010-68949926 

电子邮箱：admission@bit.edu.cn 

学校网址：www.bit.edu.cn 

 中国农业大学 China Agricultural University 
Agency Number:10019 
通讯地址：东区地址：北京市海淀区清华东路 17 号 100083 

西区地址：北京市海淀区圆明园西路 2 号 100193 

联系电话：010-62737682 

学校网址：h�p://www.cau.edu.cn 

 北京师范大学 Beijing Normal University 
Agency Number:10027 
通讯地址：北京市新街口外大街 19 号 

联系电话：010-58807962 

电子邮箱：zsb@bnu.edu.cn 

学校网址：www.bnu.edu.cn 

 中央民族大学 Minzu University of China 

Agency Number:10052  
通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 27 号 

联系电话：010-68932902 

传真：010-68933922 

学校网址：www.muc.edu.cn 

 

北京交通大学 Beijing Jiao tong Universit 

Agency Number:10004 
通讯地址：北京市海淀区西直门外北京交通大学招生办公室 

联系电话：010-51688441 

传真电话：010-51688421 

学校网址：h�p://www.bjtu.edu.cn  

北 京 工 业 大 学 Beijing University of 
Technology 
Agency Number:10005 
通讯地址：北京市朝阳区平乐园 100 号 

联系电话：010-67396739（北京）;010-67391609（外省） 

电子邮箱：zsb@bjut.edu.cn 

学校网址：www.bjut.edu.cn 

 北 京 科 技 大 学 University Of Science & 
Technology Beijing 
Agency Number:10008 
通讯地址：北京市海淀区学院路 30 号 

联系电话：010-62325294;010-62332893 

电子邮箱：zhaoshengzixun@ustb.edu.cn 

学校网址：www.ustb.edu.cn 

 北 京 化 工 大 学 Beijing University Of 
Chemical Technology 
Agency Number:10010 
通讯地址：北京市朝阳区北三环东路 15 号 38 号信箱 

联系电话：010-64435706;64436198;64453226 

电子邮箱：zsb@mail.buct.edu.cn 

学校网址：www.goto.buct.edu.cn 

 北京邮电大学 Beijing University of Posts 
and Telecommunica�ons 
Agency Number:10013 
通讯地址：北京市海淀区西土城路 10 号 

联系电话：010-62282045 

电子邮箱：zsb@bupt.edu.cn 

学校网址：h�p://zsb.bupt.edu.cn 

 北京林业大学 Beijing Forestry University 

Agency Number:10022 
学校地址：北京市海淀区清华东路 35 号 

联系电话：010-62338216;010-62338222 

电子邮箱：blzsb@bjfu.edu.cn 

学校网址：www.bjfu.edu.cn 
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 北京中医药大学（Beijing University of 
Chinese Medicine，BUCM） 
Agency Number:10026 
学校地址：北京市朝阳区北三环东路 11 号 

联系电话：010-64286231 

电子邮箱：zjczsb@bucm.edu.cn 

学校网址：www.bucm.edu.cn 

 北京外国语大学（Beijing Foreign Studies 
University） 
Agency Number:10030 
学校地址：北京市海淀区西三环北路 2 号 

联系电话：010-88816254;010-88816481 

电子邮箱：bwzsb@bfsu.edu.cn 

学校网址：www.bfsu.edu.cn 

 中央财经大学（Central University of 

Finance and Economics） 
Agency Number:10034 
学校地址：北京市海淀区学院南路 39 号 

联系电话：010-62288332 

电子邮箱：zsb@cufe.edu.cn 

学校网址：www.cufe.edu.cn 

 对 外 经 济 贸 易 大 学 University of 
Interna�onal Business and Economics 
Agency Number:10036 
学校地址：北京市朝阳区惠新东街 10 号 

联系电话：010－64493866 

电子邮箱：zhaosheng@uibe.edu.cn 

学校网址：zhaosheng.uibe.edu.cn 

 

中国政法大学 China University of Poli�cal 
Science and Law 
Agency Number:10053 
学校地址：北京市昌平区府学路 27 号 

联系电话：010-58909122;010-69743924 

传  真：010-69743924 

学校网址：www.cupl.edu.cn 
 

华北电力大学 North China Electric Power 
University 
Agency Number:10054 
学校地址：北京市昌平区回龙观华北电力大学招生办 

联系电话：010-51963817;010-51963538 

电子邮箱：zsb@ncepu.edu.cn 

学校网址：www.ncepu.edu.cn 

 

Tianjin Universities 

 南开大学（Nankai University） 
Agency Number:10055 
通讯地址：地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮编：

300071 

联系电话：022-23504845 

电子邮箱：zhshb@nankai.edu.cn 

学校网址：www.nankai.edu.cn 

 天津大学（Tianjin University） 

Agency Number:10056 
通讯地址：天津市南开区卫津路 92 号 

联系电话：022-27405486 

学校招生网：zs.tju.edu.cn 

学校主页：www.tju.edu.cn 

 

 河北工业大学 Hebei University of 
Technology 
Agency Number:10080 
学校地址：天津市北辰区西平道 5340 号 

联系电话：022-60438029 

招生网址：zs.hebut.edu.cn 

学校网址：www.hebut.edu.cn 
 

天津医科大学 Tianjin Medical University 
Agency Number:10062  
学校地址：天津市和平区气象台路 22 号 

联系电话：022-23542851 

电子邮箱：zhaoban@Tijmu.edu.cn 

学校网址：www.tijmu.edu.cn 

 

天津科技大学 Tianjin University of Science 
and Technology 
Agency Number:10057 
通讯地址：天津市河西区大沽南路 1038 号 

联系电话：022-28113336、60273336 

邮政编码：300222 

学校网址：www.tust.edu.cn 

 天津工业大学 Tiangong University 
Agency Number:10058 
通讯地址：天津市西青区宾水西道 399 号 

联系电话：022-83955227 

邮政编码：300387 

学校网址：www.tjpu.edu.cn 

 中国民航大学 Civil Avia�on University of 
China 
Agency Number:10059 
通讯地址：天津市东丽区津北公路 2898 号 

联系电话：总机查号台：02224092114 

招生咨询电话：022-24092126、24092588 

学校网址：www.cauc.edu.cn 

 

 天 津 理 工 大 学 Tianjin University Of 
Technology 
Agency Number:10060 
通讯地址：校本部地址：天津市南开区红旗南路 263 号

邮编：300191 

主校区地址：天津市西青区宾水西道 391 

号邮编：300384 

联系电话：天津理工大学招生工作办公室招生咨询电话：022-60216795 

学校网址：http://www.tjut.edu.cn/ 
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 天津中医药大学 Tianjin University of 
Tradi�onal Chinese Medicine 
Agency Number:10063 
通讯地址：天津市南开区鞍山西道 312 号 

联系电话：022-59596333;27429103 

学校网址：www.tjutcm.edu.cn 

电子邮件：zsjy2010@tjutcm.edu 

 天津师范大学 Tianjin Normal University 

Agency Number:10065 
通讯地址：天津市西青区宾水西道 393 号 

联系电话：022-23541338;022-23767181 

邮政编码：300387 

学校网址：www.tjnu.edu.cn 

 

 

天津商业大学 Tianjin University of 
Commerce 
Agency Number:10069 
通讯地址：天津市北辰区津霸公路东口 

联系电话：022-26656785 

学校网址：h�p://zs.tjcu.edu.cn 

 

 天津城建大学 Tianjin Chengjian University 
Agency Number:10792 
通讯地址：天津市西青区津静路 26 号 

联系电话：022-23085247 

电子邮件：zhb@tjuci.edu.cn 

学校网址：www.tjuci.edu.cn 

 天津财经大学 Tianjin University of Finance 

and Economics，TUFE 
Agency Number:10070 
通讯地址：天津市河西区珠江道 25 号 

联系电话：普通本科招生咨询电话：022-28171399 

电子邮件：zhaosheng@tjufe.edu.cn 

学校网址：www.tjufe.edu.cn 
 

天津职业大学 Tianjin Voca�onal Ins�tute 
Agency Number:11032 
通讯地址：天津市北辰区洛河道 2 号 

联系电话：400-022-1978022-60586049 

电子邮件：tjtczhaosheng@gmail.com 

学校网址：www.tjtc.edu.cn 

Liaoning  Universities 
 大连理工大学 Dalian University of 

Technology 
Agency Number:10141 
通讯地址：辽宁省大连市甘井子区凌工路 2 号 

联系电话：0411-84708375 

学校主页：http://www.dlut.edu.cn/ 

招生网主页：http://recruit.dlut.edu.cn/ 

 东北大学 Northeastern University, NEU 
Agency Number:10145 
通讯地址：文化路 3 号巷 11 号 

联系电话：024-83687392 

电子邮箱:ddzsb@mail.neu.edu.cn 

学校网址：www.neu.edu.cn 

 辽宁大学 Liaoning University 
Agency Number:10140 
学校地址：沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 

联系电话：024-62202013;024-62602345;0419-4229466 

招生网址：http://zs.lnu.edu.cn/webs/index.asp 

学校网址：http://www.lnu.edu.cn 

 大连海事大学 Dalian Mari�me University 

Agency Number:10151 
学校地址：辽宁省大连市凌海路 1 号 

联系电话：0411-84727233  84724305 

电子邮箱：dlmuzhaosheng@126.com 

学校网址：h�p://www.dlmu.edu.cn 

 沈阳工业大学 Shenyang University of 
Technology 
Agency Number:10142 
通讯地址：沈阳经济技术开发区沈辽西路 111 号 

联系电话：024-25496288 

学校网址：www.sut.edu.cn 

E-mail：zhaoban@sut.edu.cn 

 辽宁科技大学 University of Science and 
Technology Liaoning 
Agency Number: 
通讯地址：辽宁省鞍山市高新区千山中路 185 号 

联系电话：0412-16807888 

学校网址：www.ustl.edu.cn 

邮政编码：114051 

 辽宁工程技术大学 Liaoning Technical University 
Agency Number:10147 
通讯地址：招生办公室通讯地址:辽宁省阜新市中华路 47 号 

联系电话：0418-3350234、6511234 

学校网址：www.lntu.edu.cn 

邮政编码：123000  

辽宁工业大学 Liaoning University of 
Technology 
Agency Number:10154 
通讯地址：辽宁省锦州市古塔区士英街 169 号 

联系电话：0416-41987030416-4198179 

学校网址：h�p://www.lnut.edu.cn/ 

邮政编码：121001 
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Jilin Universities 

 沈阳农业大学 Shenyang Agricultural 
University 
Agency Number:10157 
通讯地址：辽宁省沈阳市沈河区东陵路 120 号 

联系电话：024-88490405 

学校网址：http://www.syau.edu.cn 

邮政编码：110866 

 中国医科大学 China Medical University 
Agency Number:10159 
通讯地址：沈阳市和平区北二马路 92 号 

联系电话：024-23256666-5059;024-23263798 

学校网址：www.cmu.edu.cn 
邮政编码：110001 

 大连医科大学 Dalian Medical University 

Agency Number:10161 
通讯地址：通信地址：辽宁省大连市旅顺口区旅顺南路西段 9 号 

联系电话：0411-86110099 

学校网址：www.dlmedu.edu.cn 

邮政编码：116044 

 辽宁中医药大学 Liaoning University Of Tradi�onal 
Chinese Medicine 
Agency Number:10162 
通讯地址：辽宁沈阳皇姑区崇山东路 79 号 

联系电话：024-31207248 

学校网址：www.lnutcm.edu.cn 

邮政编码：110032 

 沈阳药科大学 Shenyang Pharmaceu�cal 
University 
Agency Number:10163 
通讯地址：沈阳药科大学（主校区）地址：辽宁省沈阳市沈河区

文化路 103 号；  

沈阳药科大学（南校区）地址：辽宁省本溪市经济技术开发区

（石桥子镇）红柳路 85 号。 

联系电话：024-23984188 

学校网址：www.syphu.edu.cn 

 沈阳医学院 Shenyang Medical College 
Agency Number:10164 
通讯地址：辽宁省沈阳市黄河北大街 146 号 

联系电话：024-62215829 

学校网址：www.symc.edu.cn 

邮政编码：110034 

 

辽宁师范大学 Liaoning Normal University 
Agency Number:10165 
通讯地址：辽宁省大连市黄河路 850 号 

联系电话：0411-82158993 

学校网址：www.lnnu.edu.cn 

邮政编码：116029 

 沈阳师范大学 Shenyang Normal University 
Agency Number:10166 
通讯地址：沈阳市皇姑区黄河北大街 253 号 

联系电话：024－86592995 

学校网址：www.synu.edu.cn 
邮政编码：110034 

 

大连外国语大学 Dalian University of 
Foreign Languages 
Agency Number:10172 
通讯地址：大连市旅顺南路西段 6 号 

联系电话：0411-86111157;0411-86111158 

电子邮件：DLUFL_ZSB@126.COM 

学校网址：www.dlufl.edu.cn 

 东 北 财 经 大 学 Dongbei University Of 
Finance And Economics 
Agency Number:10173 
通讯地址：辽宁省大连市沙河口区尖山街 217 号 

联系电话：0411-8471025984710258 

学校网址：h�p://www.dufe.edu.cn 

本科招生信息网 http://www.dczs.net 

电子信箱：student@dufe.edu.cn 

 

沈阳理工大学 Shenyang Ligong University 

Agency Number: 10144 
地址：辽宁省沈阳市浑南区南屏中路 6 号 

联系电话：  024 24686088 

电子邮箱： 

学校网址：sylu.edu.cn 

  

 吉林大学 Jilin University 

Agency Number:10183 
通讯地址：长春市前进大街 2699 号 

联系电话：0431-85166420 

电子邮箱: jdzb@jlu.edu.cn 

学校网址：www.jlu.edu.cn  

延边大学 Yanbian University 

Agency Number:10184 
学校地址：吉林省延吉市公园路 977 号 

联系电话：0433-2732477 

电子邮箱：president@ybu.edu.cn 

学校网址：h�p://zsb.ybu.edu.cn 
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东北师范大学 Northeast Normal University 
Agency Number:10200 
通讯地址：吉林省长春市人民大街 5268 号 

联系电话：0431-8509850085687511 

学校网址：h�p://www.nenu.edu.cn/ 
邮政编码：130024 

 长春理工大学 Changchun University of Science and Technology 

Agency Number:10186 
通讯地址：中国吉林省长春市卫星路 7089 号(东)、7186 号

(南)、7989 号(西) 

联系电话：0431-85582114 

学校网址：www.cust.edu.cn 

邮政编码：130022 

 

长春工业大学 Changchun University of 
Technology 
Agency Number:10190 
通讯地址：延安大街 2055 号 

联系电话：0431-85914753 

学校网址：h�p://www.ccut.edu.cn 
电子信箱：zsb＠mail.ccut.edu.cn 

 

吉林建筑大学 Jilin Jianzhu University 
Agency Number:10191 
通讯地址：吉林省长春市新城大街 5088 号 

联系电话：0431-84566063    84566 

传  真：0431-84566071 

学校网址：h�p://www.jlju.edu.cn 

 

吉林化工 学 院 Jilin Ins�tute Of Chemical 
Technology 
Agency Number:10192 
通讯地址：吉林市龙潭区承德街 45 号 

联系电话：0432-63083056 

学校网址：www.jlict.edu.cn 

邮政编码：132022 
 

吉林农业大学 Jilin Agricultural University 
Agency Number:10193 
通讯地址：吉林省长春市新城大街 2888 号 

联系电话：0431－84532980（兼传真） 

学校网址：h�p://www.jlau.edu.cn） 

邮政编码：130118 

    

 

长春师范大学 Changchun Normal University 

Agency Number:10205 
通讯地址：吉林省长春市长吉北路 677 号 

联系电话：0431-86168112 

传    真：0431-86168752 

学校网址：www.cncnc.edu.cn  

长春大学 Changchun University 

Agency Number:11726 
通讯地址：长春市卫星路 6543 号 

联系电话：0431-85250087 

学校网址：www.ccu.edu.cn 

电子邮件：zsb@ccu.edu.cn 

 

北华大学 Beihua University 

Agency Number:11923 
通讯地址：吉林省吉林市丰满区滨江东路 3999 号 

联系电话：0432-64608596、0432-64608592 

学校网址：http://www.beihua.edu.cn/ 

邮政编码：132013  

长 春 工 程 学 院 Changchun Ins�tute Of 
Technology 
Agency Number:11437 
通讯地址：长春市宽平大路 395 号 

联系电话：0431-85947183;0431-85711299 

学校网址：www.ccit.edu.cn 

邮  编 ：130012 

 

吉林农业科技学院 Jilin Agricultural 
Science and Technology University 
Agency Number:11439 
通讯地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区翰林路 77 号。 

联系电话：0432-63509600、63509850、63809058。 

学校网址：www.jlnku.com 

邮  编 ：132101 

 

 

东北石油大学 Northeast Petroleum 
University 
Agency Number: 10220 
地址：黑龙江省大庆市高新技术开发区发展路 199 号 

联系电话：04596503662 

电子邮箱：0459-6503391 

学校网址：nepu.edu.cn 

Heilongjiang Universities 

 哈尔滨工业大学 Harbin Ins�tute of 
Technology 
Agency Number:10213 
通讯地址：哈尔滨市南岗区西大直街 92 号 邮政编码：150001 

联系电话：0451-86412114 

电子邮箱：zsb@hitwh.edu.cn 

学校网址：http://www.hit.edu.cn/ 

 

哈尔滨工程大学 Harbin Engineering 
University 
Agency Number:10217 
通讯地址：哈尔滨市南岗区南通大街 145 号 

联系电话：0451-82519222 

学校网址：http://www.hrbeu.edu.cn 

邮  编 ：150001 
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东北林业大学 Northeast Forestry University 
Agency Number:10225 
学校地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路 26 号 

联系电话：0451-82190346 

电子邮箱：zsb@nefu.edu.cn 

学校网址：http://www.nefu.edu.cn 

 东北农业大学 Northeast Agricultural 

University，NEAU 
Agency Number:10224 
学校地址：哈尔滨香坊区木材街 59 号 

联系电话：0451-55190419 

电子邮箱：zsb@neau.edu.cn 

学校网址：http://www.neau.edu.cn 

 

黑龙江大学 Heilongjiang University 
Agency Number:10212 
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 74 号 

联系电话：0451-86608114 

学校网址：www.hlju.edu.cn 

邮 编 :   150080 

 黑龙江科技大学 Heilongjiang University of 
Science and Technology 
Agency Number:10219 
通讯地址：哈尔滨市松北区浦源路 2468 号 

联系电话：0451-88033300 

电子邮件：hkyzsjyb@sohu.com 

学校网址：http://www.usth.edu.cn 

 齐齐哈尔大学 Qiqihar University 
Agency Number:10232 
通讯地址：齐齐哈尔文化大街 42 号 

联系电话：0452-2738388 

学校网址：www.qqhru.edu.cn 

邮  编 : 161006 

 黑龙江八一农垦大学 Heilongjiang Bayi 
Agricultural University 
通讯地址：学校地址：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区新风路 5 号 

联系电话：0459-6819043;0459-6819044 

学校网址:  h�p://www.hlau.cn 

 招生办公室网址：http://www.hlau.cn/un/buchu/zhaosheng  

邮政编码：163319 

 黑龙江中医药大学 Heilongjiang University 
Of Chinese Medicine 
Agency Number:10228 
通讯地址：中国黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路 24 号 

联系电话：0451-82114400 

学校网址：www.hljucm.net 

邮  编：150040 

 哈尔滨师范大学 Harbin Normal University 

Agency Number:10231 
通讯地址：松北校区：哈尔滨市利民经济开发区师大路 1 号江

南校区:哈尔滨市南岗区和兴路 50 号 

联系电话：0451-88060555 

学校网址：www.hrbnu.edu.cn 

 

哈 尔 滨 商 业 大 学 Harbin University Of 
Commerce 
Agency Number:10240 
通讯地址：哈尔滨市松北区学海街 1 号 

联系电话：0451-84805261 

学校网址：www.hrbcu.edu.cn 

邮 编:  150028 

 佳木斯大学 Jiamusi University 
Agency Number:10222 
通讯地址：黑龙江省佳木斯市学府街 148 号 

联系电话：0454-8796220 

学校网址：www.jmsu.org 

邮 编:  154007 

 哈尔滨理工大学 Harbin University of 
Science and Technology 
Agency Number:10214 
通讯地址：哈尔滨市南岗区学府路 52 号 

联系电话：0451-86390114 

学校网址：www.hrbust.edu.cn 

邮 编:  150080 

 黑龙江工程学院 Heilongjiang Ins�tute of 
Technology 
Agency Number:11802 
通讯地址：哈尔滨市道外区红旗大街 999 号 

联系电话：0451-88028303 

学校网址：www.hljit.edu.cn 

邮政编码:   150050 

 哈尔滨医科大学 Harbin Medical University 
Agency Number:10226 
通讯地址：哈尔滨市南岗区学府路 194 号哈尔滨医科大学教务处 

联系电话：校本部咨询电话：0451—86666763、86681434 

大庆校区咨询电话：0459—8153022、8153027 

学校网址：校本部网址：www.hrbmu.edu.cn 

大庆校区网址：www.hmudq.edu.cn 

邮 编：150081 

 哈尔滨师范大学 Harbin Normal University 

Agency Number:10231 
通讯地址：松北校区：哈尔滨市利民经济开发区师大路 1 号江

南校区:哈尔滨市南岗区和兴路 50 号 

联系电话：0451-88060555 

学校网址：www.hrbnu.edu.cn 

 
 
 
 



89

Shanghai Universities 

 复旦大学 Fudan University 
Agency Number:10246 
通讯地址：上海市邯郸路 220 号 

联系电话：021-65642222 

电子邮箱：webmaster@fudan.edu.cn 

学校网址：http://www.fudan.edu.cn/ 

 同济大学 Tongji University 
Agency Number:10247 
通讯地址：上海市四平路 1239 号 

联系电话：021-65982200 

电子邮箱：webmaster@tongji.edu.cn 

学校网址：www.tongji.edu.cn 

 

上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 

Agency Number:10248 
通讯地址：上海市东川路 800 号 

联系电话：021-54740000 

电子邮箱：service@sjtu.edu.cn 

学校网址：www.sjtu.edu.cn  

华东师范大学 East China Normal University 

Agency Number:10269 
中山北路校区通讯地址：上海市中山北路 3663 号 

联系电话：021-62233333 

本科生招生办公室：021-62232212 

学校网址：www.ecnu.edu.cn 

 华东理工大学 East China University of 
Science and Technology 
Agency Number:10251 
学校地址：上海市徐汇区梅陇路 130 号（徐汇校区） 

联系电话：021-64252763 

电子邮箱：zsb@ecust.edu.cn 

学校网址：http://www.ecust.edu.cn/ 

 东华大学 Donghua University 
Agency Number:10255 
学校地址：上海市延安西路 1882 号 

联系电话：021-62379160;021-62373266 

学校网址：http://www.dhu.edu.cn 

招生网址：http://zs.dhu.edu.cn 

 上海外国语大学 Shanghai Interna�onal 
Studies University 
Agency Number:10271 
学校地址：上海市虹口区大连西路 550 号 

联系电话：021-55386006;021-55381647 

学校网址：http://www.shisu.edu.cn 

招生网址：http://zhaoban.shisu.edu.cn 

 上海财经大学 Shanghai University of 
Finance and Economics 
Agency Number:10272 
学校地址：上海市国定路 777 号 

联系电话：021－65904372 

电子邮箱：zb@mail.shufe.edu.cn 

学校网址：http://www.shufe.edu.cn/structure/index.html 

招生网址：http://zs.shufe.edu.cn 

 

上海大学 Shanghai University 
Agency Number:10280 
学校地址：上海市宝山区上大路 99 号 

联系电话：021-66134148 

电子邮箱：info@shu.edu.cn 

学校网址：http://www.shu.edu.cn 

 上海交通大学医学院 Shanghai Jiao Tong 

University School of Medicine） 
Agency Number: 10248 
通讯地址：北京市海淀区西直门外北京交通大学招生办公室 

联系电话：010-51688441 

传真电话：010-51688421 

学校网址：http://www.bjtu.edu.cn 

 上海理工大学 University of Shanghai for 
Science and Technology 
Agency Number: 10252 
通讯地址：上海市军工路 516 号 

联系电话：学校总机：021-55277040 

学校网址：http://www.usst.edu.cn 

 上海师范大学 Shanghai Normal University 
Agency Number: 10270 
通讯地址：徐汇校区：上海市桂林路 100 号奉贤校区：上海市

海思路 100 号 

联系电话：021-64322000 

学校网址：www.shnu.edu.cn 

招生咨询电话：64322695 

 上海对外经贸大学 Shanghai University of 
Interna�onal Business and Economics 
Agency Number: 10273 
通讯地址：松江校区:上海市松江区文翔路 1900 号古北校区:上海

市古北路 620 号 

联系电话：021-52067206  021-67703050 

学校网址：www.shift.edu.cn 

邮政编码：210620 

 华东政法大学 East China University of 
Poli�cal Science and Law 
Agency Number: 10276 
通讯地址：松江大学园区龙源路 555 号 

联系电话：021-67790220 

学校网址：www.ecupl.edu.cn 

电子邮件：zsb@ecupl.edu.cn 
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 上海工程技术大学 Shanghai University Of 
Engineering Science 
Agency Number: 10856 
通讯地址：中国上海市龙腾路 333 号 

联系电话：021-62750183 

学校网址：学校网址：www.sues.edu.cn 

招生网址：zsb.sues.edu.cn 

 上海第二工业大学 Shanghai Polytechnic 
University 
Agency Number: 12044 
通讯地址：上海浦东新区金海路 2360 号 

联系电话：021-50217411;021-50214975 

学校网址：www.sspu.edu.cn 

邮政编码：201209 

 上海海事大学 Shanghai Mari�me University 

Agency Number: 10254 
通讯地址：上海市浦东大道 1550 号 

联系电话：021-58855200 

学校网址：www.shmtu.edu.cn 

邮政编码：201306 

 
 

上海电力大学 Shanghai University of 
Electric Power 
Agency Number: 10256 
地址：上海市杨浦区长阳路 2588 号 

联系电话：02135303755 

电子邮箱：fyzeng@shiep.edu.cn 

学校网址：www.shiep.edu.cn 

Jiangsu Universities 

  南京大学 Nanjing University 
Agency Number: 10284 
通讯地址：江苏省南京市汉口路 22 号 

联系电话：400-1859680 

电子邮箱：aonju@nju.edu.cn 

学校网址：www.nju.edu.cn 

 东南大学 Southeast University 
Agency Number: 10286 
通讯地址：江苏省南京市四牌楼二号 

联系电话：025-52790271 

电子邮箱：zhaoban@seu.edu.cn 

学校网址：www.seu.edu.cn 

 

中国矿业大学(徐州) (China University of 

Mining and Technology) 
Agency Number: 10290 
学校地址：江苏省徐州市大学路 1 号 

联系电话：0516-83591555 0516-83591666 

电子邮箱：zsjwc@cumt.edu.cn 

学校网址：http://www.cumt.edu.cn/ 

 苏州大学 Soochow University 
Agency Number: 10285 
学校地址：江苏省苏州市东环路 50 号 

联系电话：0512-67507943、67507949 

电子邮箱：zsb@suda.edu.cn 

学校网址：http://www.suda.edu.cn 

 南京航空航天大学 Nanjing University of 
Aeronau�cs and Astronau�cs 
Agency Number: 10287 
学校地址：江苏省南京市御道街 29 号 

联系电话：025-84892899 

电子邮箱：zsb@nuaa.edu.cn 

学校网址：http://www.nuaa.edu.cn 

 南京理工大学 Nanjing University Of Science 

And Technology（NUST） 
Agency Number: 10288 
学校地址：江苏省南京市玄武区孝陵卫 200 号 

联系电话：400-110-2882 025-84315260 025-84315761 

电子邮箱：njustzsb@mail.njust.edu.cn 

学校网址：http://www.njust.edu.cn/ 

 河海大学 Hohai University 
Agency Number: 10294 
学校地址：江苏省南京市西康路 1 号 

联系电话：025-58099483 

电子邮箱：hhuzs@hhu.edu.cn 

学校网址：www.hhu.edu.cn  

江南大学 Jiangnan University 
Agency Number: 10295 
学校地址：江苏省无锡市蠡湖大道 1800 号 

联系电话：0510-85915666 

电子邮箱：zhshb@jiangnan.edu.cn 

学校网址：www.jiangnan.edu.cn 

 南京农业大学 Nanjing Agricultural 
University 
Agency Number: 10307 
学校地址：江苏省无锡市蠡湖大道 1800 号 

联系电话：025-84395708，84396458 

电子邮箱：zsb@njau.edu.cn 

学校网址：www.njau.edu.cn 

 中国药科大学 China Pharmaceu�cal 
University 
Agency Number: 10316 
学校地址：江苏省南京市鼓楼区中央路童家巷 24 号 

联系电话：025-83271319 

学校网址：www.cpu.edu.cn 

招生网址：http://zb.cpu.edu.cn 
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 南京师范大学 Nanjing Normal University 

Agency Number: 10319 
学校地址：江苏省南京市鼓楼区中央路童家巷 24 号 

联系电话：025-83720759 

学校网址：www.njnu.edu.cn 

招生网址：bkzs.njnu.edu.cn 

 南京工业大学 Nanjing Tech University 

Agency Number: 10291 
通讯地址：南京工业大学地址：南京市浦口区浦珠南路 30 号邮

编：211816 

联系电话：025-58139090、83587711 

学校网址：南京工业大学：www.njut.edu.cn 南京工业大学招

办：zhaosheng@njut.edu.cn 

 常州大学 Changzhou University 
Agency Number: 10292 
通讯地址：江苏省常州市武进区 n 坪?新罚ㄐ１静浚?br /> 联系

电话：0519-86334485、86334486、86334487、

86334489 、86330566（兼传真） 

学校网址：www. cczu.edu.cn 

邮政编码：213164 
 

南京林业大学 Nanjing Forestry University 
Agency Number: 10298 
通讯地址：江苏省南京市龙蟠路 159 号 

联系电话：025-85427320 

学校网址：www.njfu.edu.cn 

电子邮件：zsb@njfu.edu.cn 

 江苏大学 Jiangsu University 
Agency Number: 10299 
通讯地址：江苏省镇江市学府路 301 号 

联系电话：0511-88080869 

学校网址：www.ujs.edu.cn 

邮政编码：212013  

南京医科大学 Nanjing Medical University 

Agency Number: 10312 
通讯地址：五台校区地址是南京市汉中路 140 号：江宁校区地

址是南京市江宁区天元东路 818 号 

联系电话：025-86863443 

学校网址：www.njmu.edu.cn 

电子邮件：zj@njmu.edu.cn 

 江苏师范大学 Jiangsu Normal University 

Agency Number: 10320 
通讯地址：江苏省徐州市铜山新区上海路 101 号 

联系电话：0516-83403064 

学校网址：www.xznu.edu.cn 

邮政编码：221116 

 扬州大学 Yangzhou University 
Agency Number: 11117 
通讯地址：扬州市大学南路 88 号 

联系电话：0514-87991290 

学校网址：www.yzu.edu.cn 
邮政编码：225009 

 

江苏科技大学 Jiangsu University Of Science 
And Technology 
Agency Number: 10289 
通讯地址：江苏镇江梦溪路 2 号 

联系电话：0511-84401065 

学校网址：www.ecsi.edu.cn 

邮政编码：212003 
 

南京财经大学 Nanjing University Of 
Finance & Economics 
Agency Number: 10327 
通讯地址：南京市仙林大学城文苑路 3 号 

联系电话：025-84028511、84028513、84028515、

84028516 

学校网址：www.njue.edu.cn 

邮政编码：210023 

 

南京邮电大学 Nanjing University of Posts 
and Telecommunica�ons 
Agency Number: 10293 
讯地址：南京市亚东新城区文苑路 9 号 

联系电话：025-85866669,85866668 

学校网址：www.njupt.edu.cn 

邮政编码：210046 

 南通大学 Nantong University 
Agency Number: 10304 
通讯地址：江苏省南通市啬园路 9 号 

联系电话：0513-5012170 

学校网址：www.ntu.edu.cn 

邮政编码：226019 

 

南通职业大学 Nantong Voca�onal 
University 
Agency Number: 11052 
通讯地址：江苏省南通市青年东路 139 号 

联系电话：0513-81050716 

学校网址：www.ntvc.edu.cn 

邮政编码：226007 

 

南京信息工程大学 
Nanjing university science of informa�on 
science and technology  
Agency Number: 10300 
地址：江苏省南京市宁六路 219 号 

联系电话：0086-25-58699848, 58731383 

电子邮箱：jeremy@nuist.edu.cn 

学校网址：www.nuist.edu.cn 
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Zhejiang Universities 

 

 

浙江大学 Zhejiang University 

Agency Number: 10335 
通讯地址：浙江省杭州市浙江大学紫金港校区东 1A105 

联系电话：0571-87951006，87951979 

电子邮箱：zsc@zju.edu.cn 

学校网址：www.zju.edu.cn 

 浙江理工大学 Zhejiang Sci-Tech University 
Agency Number: 10338 
通讯地址：杭州下沙高教园区 2 号大街 5 号 

联系电话：0571-86843333 

学校网址：www.zstu.edu.cn 

邮政编码：310018 

 宁波大学 Ningbo University 
Agency Number: 11646 
通讯地址：浙江省宁波市江北区风华路 818 号 

联系电话：办公电话：0574—87600233 传真：0574-87609301 

学校网址：宁波大学主页：http://www.nbu.edu.cn 宁波大学本

科招生网：http://zsb.nbu.edu.cn  

浙 江 工 业 大 学 Zhejiang University Of 
Technology 
Agency Number: 10337 
通讯地址：杭州市潮王路 18 号 

联系电话：0571-8832003288320501（FAX） 

学校网址：www.zjut.edu.cn 

电子信箱：zsb@zjut.edu.cn 

 

温州医科大学 Wenzhou Medical College 
Agency Number: 10343 
通讯地址：浙江省温州市茶山高教园区 

联系电话：0577-86689885，86682000  

学校网址：www.wzmc.edu.cn 

邮政编码：325035  

浙江中医药大学 Zhejiang Chinese Medical 
University 
Agency Number: 10344 
通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨文路 548 号 

联系电话：0571-866330770571-86633177 

学校网址：www.zjtcm.net 

邮政编码：310053 

 

浙江师范大学 Zhejiang Normal University 

Agency Number: 10345 
通讯地址：浙江省金华市迎宾大道 688 号 

联系电话：0579-82282245 

学校网址：www.zjnu.edu.cn 

邮政编码：321004  

杭州师范大学 Hangzhou Normal University 
Agency Number: 10346 
通讯地址：浙江省下沙高教园区学林街 16 号 

联系电话：0571-28865518 

学校网址：www.hznu.edu.cn 

邮政编码：310036 

 

台州学院 Taizhou University 
Agency Number: 10350 
通讯地址：浙江省临海市东方大道 605 号 

联系电话：0576-85137102 

学校网址：www.tzc.edu.cn 

电子邮件：zsb2004@tzc.edu.cn  

中国计量大学 China Jiliang University 
Agency Number: 10356 
通讯地址：浙江省杭州市下沙高教园区学源街 

联系电话：0571-86836060 

学校网址：www.cjlu.edu.cn 

电子邮件：zsb@cjlu.edu.cn 

 

浙江科技学院 Zhejiang University Of Science 
And Technology 
Agency Number: 11057 
通讯地址：杭州市小和山高教园区留和路 318 号 

联系电话：0571-850701658507016485070163 

学校网址：www.zust.edu.cn 

电子邮件：zsb2010@zust.edu.cn 
 

温州大学 Wenzhou University 
Agency Number: 10351 
通讯地址：温州高教园区 

联系电话：0577-86598000 

学校网址：www.wzu.edu.cn 

邮政编码：325035 

 

浙江财经大学 Zhejiang University of Finance 
& Economics 
Agency Number: 11482 
通讯地址：浙江省杭州市下沙高教园区学源街 18 号 

联系电话：0571－87557460、87557461、87557462、87557463  
学校网址：www.zufe.edu.cn 

邮政编码：310018 

 

浙江工商大学 Zhejiang Gongshang 
University 
Agency Number: 10353 
通讯地址：浙江省杭州市下沙高教园区学正街 18 号 

联系电话：0571-28877228、28877229 

学校网址：http://www.zjsu.edu.cn 

邮政编码：310018 
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杭州电子科技大学 Hangzhou Dianzi University 
Agency Number: 10336 
通讯地址：浙江杭州市下沙高教园区（二号大街 1 号） 

联系电话：0571－86915007 

学校网址：学校主页：www.hdu.edu.cn 

招生信息网页：zhaosheng.hdu.edu.cn 

邮政编码：310018 
 

Anhui Universities 

 中国科学技术大学 University of Science 
and Technology of China 
Agency Number: 10358 
通讯地址：安徽省合肥市金寨路 96 号 

联系电话：0551-3602553、3602563 

电子邮箱：zsb@ustc.edu.cn 

学校网址：www.ustc.edu.cn 

 安徽大学 Anhui University 
Agency Number: 10357 
学校地址：合肥市九龙路 111 号 

联系电话：0551-63861666，63861777 

电子邮箱：zsb@ahu.edu.cn 

学校网址：www.ahu.edu.cn 

 合肥工业大学 Hefei University of 
Technology 
Agency Number: 10359 
(合肥校区)、(宣城校区) 

学校地址：安徽省合肥市包河区屯溪路 193 号 

联系电话：0551-62901096，0551-62905427 

电子邮箱：hfutzb@hfut.edu.cn 

学校网址：www.hfut.edu.cn/ch/ 

 安 徽 工 业 大 学 Anhui University Of 
Technology 
Agency Number: 10360 
通讯地址：安徽省马鞍山市湖东路 59 号 

联系电话：0555-2315270，2315272，2315601 

学校网址：www.ahut.edu.cn 

邮政编码：243002 

 安徽理工大学 Anhui University Of Science & 
Technology(AUST) 
Agency Number: 10361 
通讯地址：地址：安徽省淮南市舜耕中路 168 号 

联系电话：0554-6668487 

学校网址：www.aust.edu.cn 

邮政编码：232001 

 安徽农业大学 Anhui Agricultural University 
Agency Number: 10364 
通讯地址：安徽省合肥市长江西路 130 号 

联系电话：0551-65786603、65786135 

学校网址：www.ahau.edu.cn 

邮政编码：230036 

 安徽医科大学 Anhui Medical University 
Agency Number: 10366 
通讯地址：安徽省合肥市梅山路 81 号 

联系电话：0551-65167746(兼 FAX) 

学校网址：www.ahmu.edu.cn 

邮政编码：230032  

安徽中医药大学 Anhui University of 
Chinese Medicine 
Agency Number: 10369 
通讯地址：(东区)合肥市梅山路 103 号 (西区)合肥市史河路 45 号 

联系电话：0551—5169032 

学校网址：www.ahtcm.edu.cn 

邮政编码：230001 

 安徽师范大学 Anhui Normal University 
Agency Number: 10370 
通讯地址：赭山校区:安徽省芜湖市北京东路 1 号花津校区:安徽

省芜湖市九华南路 189 号 

联系电话：安徽师范大学招生办公室 0553-5910161,5910077 

学校网址：安徽师范大学网址 http://www.ahnu.edu.cn 

安徽师范大学本科招生信息网 http://zsxx.ahnu.edu.cn/ 

 安徽建筑大学 Anhui Jianzhu University 
Agency Number: 10878 
通讯地址：北校区位于合肥市金寨南路 856 号 南校区位于合肥市紫云路 292 

联系电话：0551-3828083   

学校网址：www.aiai.edu.cn 

邮政编码：南校区：230601 北校区：230022 

 

合肥学院 Hefei University 
Agency Number: 11059 
通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道 99 号、158 号 

联系电话：0551-62158118 

学校网址：www.hfuu.edu.cn 

邮政编码：230601 

 皖西学院 West Anhui University 
Agency Number: 10376 
通讯地址：学校地址：安徽省六安市云露桥西月亮岛 

联系电话：0564—3305015（招办、传真）3305044330504533306290 

学校网址：www.wxc.edu.cnhttp://zsb.wxc.edu.cn/ 

邮政编码：237012 
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 安徽财经大学 Anhui University of Finance 
and Economics 
Agency Number: 10378 
通讯地址：安徽省蚌埠市曹山路 962 号（安徽财经大学招生办）233030 

联系电话：0552-3176767，3177676（传真） 

学校网址：www.aufe.edu.cn 

邮政编码：233030 

 安 徽 科 技 学 院 Anhui Science And 
Technology University 
Agency Number: 10879 
通讯地址：安徽省凤阳县东华路 9 号 

邮政编码：233100 

招生咨询电话：0550-6732041,6733934 

联系电话：电话：0550-67320416733934 

传真：0550-67320416733934 

学校网址：http://www.ahstu.edu.cn 

 

淮南联合大学 Huainan Union University，HNUU 
Agency Number: 11308 
通讯地址：安徽省淮南市洞山西路 

联系电话：淮南联合大学招生办：0554－686268968626900554-6862688 

学校网址：www.hnuu.edu.cn 

邮政编码：232038 

Fujian Universities 

 

厦门大学 Xiamen University 
Agency Number: 10384 
通讯地址：福建省厦门市思明南路 422 号 361005 

联系电话：0592-2188888 

传真电话：0592-2180256 

学校网址：http://www.xmu.edu.cn  

福州大学 Fuzhou University 
Agency Number: 10386 
学校地址：福建省福州市大学新区学园路 2 号 

联系电话：0591-22866857;0591-87893124 

电子邮箱：fdzsb@fzu.edu.cn 

学校网址：www.fzu.edu.cn 

 华侨大学 Huaqiao University 
Agency Number: 10385 
通讯地址：华侨大学招生处（福建省泉州市丰泽区城华北路 269 号） 

邮编：362021 

联系电话：咨询电话：0595-22695678（日常）；6-8 月份增

加：22692117，22693277 传真：0595-22691575（自动） 

学校网址：学校网址 http://www.hqu.edu.cn 

招生信息网址：http://zsc.hqu.edu.cn 

 福建医科大学 Fujian Medical University 
Agency Number: 10392 
通讯地址：福州市闽侯大学新区学园路 1 号（上街校区）

(350108)福州市交通路 88 号（台江校区）(350004) 

联系电话：0591-22862773 

学校网址：http://www.fjmu.edu.cn 

 福建工程学院 Fujian University of Technology 
Agency Number: 10388 
通讯地址：福州市大学新区学园路 3 号 

联系电话：旗山校区（校本部）：咨询电话：0591－22863181 

网址：h�p://join.�ut.edu.cn 

办学地址：福建省福州市大学新区学园路 3 号闽台高校联合培养人才项目（海峡工学院）：咨询电话：0591-2286363622863637 

网址：//mintai.fjut.edu.cn 

办学地址：福建省福州市大学新区学园路 3 号鳝溪校区（国脉信息学院）：咨询电话：0591-22850718 

网址：h�p://gmxx.�ut.edu.cn 

办学地址：福州市晋安区膳溪学园路 9 号铜盘校区（软件学院）：咨询电话：18006937104，18060599744，13178039869 

网址：h�p://rjxy.�ut.edu.cn 

办学地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号（福州软件园内） 

学校网址：http://www.fjut.edu.cn 

 

 

福建师范大学 Fujian Normal University 
Agency Number: 10394 
通讯地址：福建省福州市大学城科技路 1 号福建师范大学旗山校区 

联系电话：招生咨询电话：0591-22867412、22867413 

学校网址：http://www.fjnu.edu.cn 

邮政编码：350117 

 泉州师范学院 Quanzhou Normal University 
Agency Number: 10399 
通讯地址：福建省泉州市丰泽区东海大街 398 号 

联系电话：招生咨询电话：0595-22919911 

学校网址：http://www.qztc.edu.cn 

电子邮箱：zhaosheng@qztc.edu.cn 
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闽南师范大学 Minnan Normal University 
Agency Number: 10402 
通讯地址：福建省漳州市芗城区县前直街 36 号 

联系电话：0596-2529991 

学校网址：http://www.mnnu.edu.cn/ 

电子邮件：  
 

莆田学院 Pu�an University 
Agency Number: 11498 
通讯地址：福建省莆田市城厢区学园中街 1133 号莆田学院招生

办邮政编码：351100 

联系电话：0594-2637164 

学校网址：http://www.ptu.edu.cn 

 

集美大学 JiMei University 
Agency Number: 10390 
通讯地址：福建省厦门市集美区集美大学招生办公室 

联系电话：0592-6183371 

学校网址：http://www.jmu.edu.cn 

邮政编码：361021 

 福建农林大学 Fujian Agriculture and 
Forestry University 
Agency Number: 10389 
通讯地址：福建省福州市仓山区上下店路 15 号,福建农林大学招生办， 

邮编：350002 

联系电话：福建农林大学招生办：0591-83789216 

学校网址：http://www.fafu.edu.cn 

 

 

厦门理工学院 Xiamen University of 
Technology 
Agency Number: 11062 
通讯地址：福建省厦门市集美区理工路 600 号 

联系电话：0592-62911140592-62916780592-6291668 

学校网址：http://www.xmut.edu.cn 

邮政编码：361024 

 黎明职业大学 Liming Voca�onal University 
Agency Number: 11317 
通讯地址：福建省泉州市泉秀东街 

联系电话：0595-22900077 

学校网址：www.lmu.edu.cn 

邮政编码：362000 

 仰恩大学 Yang-En University 
Agency Number: 11784 
通讯地址：福建省泉州市仰恩大学 

联系电话：0595-22091988 

学校网址：www.yeu.edu.cn 

电子信箱：  

 

 

Shandong  Universities

 山东大学 Shandong University 
Agency Number: 10422 
通讯地址：山东省济南市山大南路 27 号 

联系电话：0531-88364737 

传真电话：0531-88564787 

学校网址：www.bkzs.sdu.edu.cn 

 中国海洋大学 Ocean University of China，
OUC 
Agency Number: 10423 
通讯地址：山东省青岛市松岭路 238 号 邮编：266100 

联系电话：0532-66782426 66781723 66782478 

电子邮箱：ouczsb@ouc.edu.cn； 

学校网址：http://www.ouc.edu.cn 

 

哈尔滨工业大学（威海） 
Agency Number: 10213 
通讯地址：山东省威海市文化西路 2 号 

联系电话：0631-5687013 

电子邮箱：hitwhxq@sina.com 

学校网址：www.hitwh.edu.cn 

 中国石油大学(华东) China University Of 
Petroleum 
Agency Number: 10425 
学校地址：青岛经济技术开发区长江西路 66 号 

联系电话：0532-86983085 

电子邮箱：upzsb@upc.edu.cn 

学校网址：www.upc.edu.cn 

 山东科技大学 Shandong University of 
Science and Technology 
Agency Number: 10424 
通讯地址：山东省青岛经济技术开发区前湾港路 579 号 

联系电话：山东科技大学招生办：0532-86057077 

学校网址：http://www.sdust.edu.cn/ 

邮政编码：266590 

 青岛科技大学 Qingdao University of 
Science and Technology 
Agency Number: 10426 
通讯地址：青岛市松岭路 99 号，青岛科技大学招生办公室；邮

政编码：266061 

联系电话：办公电话：0532-88957996；招生咨询热线：

0532-86085777（高考后启用）；传真：053288957967 

学校网址：院校网址：www.qust.edu.cn 
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 山东建筑大学 Shandong Jianzhu University 
Agency Number: 10430 
通讯地址：山东建筑大学学校地址：济南市临港开发区凤鸣路 

邮政编码：250101 

学校网址：http://www.sdjzu.edu.cn 

招生办公室本专科招生信息网：http://zsb.sdjzu.edu.cn 

电子信箱：sdjzdxzsb@sdjzu.edu.cn,sdjzdxzsb@163.com 

招生咨询电话：0531-86367222（兼传真），0531-86367225 联系电话： 

山东建筑大学学校地址：济南市临港开发区凤鸣路 

邮政编码：250101 

学校网址：http://www.sdjzu.edu.cn 

招生办公室本专科招生信息网：http://zsb.sdjzu.edu.cn 

电子信箱：sdjzdxzsb@sdjzu.edu.cn,sdjzdxzsb@163.com 

招生咨询电话：0531-86367222（兼传真），0531-86367225 

学校网址：山东建筑大学学校地址：济南市临港开发区凤鸣路 

邮政编码：250101 

学校网址：http://www.sdjzu.edu.cn 

招生办公室本专科招生信息网：http://zsb.sdjzu.edu.cn 

电子信箱：sdjzdxzsb@sdjzu.edu.cn,sdjzdxzsb@163.com 

招生咨询电话：0531-86367222（兼传真），0531-86367225 

 

山 东 农 业 大 学 Shandong Agricultural 
University 
Agency Number: 10434 
通讯地址：山东省泰安市岱宗大街 61 号 

联系电话：0538-8242206 

学校网址：http://www.sdau.edu.cn 

邮政编码：271018 

 青 岛 农 业 大 学 Qingdao Agricultural 
University 
Agency Number: 10435 
通讯地址：青岛市城阳区长城路 700 号 

联系电话：0532-86080517 

学校网址：http://www.qau.edu.cn 

邮政编码：266109 

 潍坊医学院 Weifang Medical University 
Agency Number: 10438 
通讯地址：山东省潍坊市宝通西街 7166 号潍坊医学院教务处 

联系电话：0536-8462283,8462285 

学校网址：http://www.wfmc.edu.cn 

邮政编码：261053 

 山东中医药大学 Shandong University Of 
Tradi�onal Chinese Medicine 
Agency Number: 10441 
通讯地址：山东省济南市长清大学科技园 

联系电话：0531-89628251 

学校网址：http://www.sdutcm.edu.cn 

邮政编码：250355 

 济宁医学院 Jining Medical University 

Agency Number: 10443 
通讯地址：山东省济宁市北湖新区荷花路 16 号 

联系电话：0537-3616888 

学校网址：http://www.jnmc.edu.cn 

邮政编码：272067 

 山东师范大学 Shandong Normal University 

Agency Number: 10445 
通讯地址：学校本部地址：山东省济南市历下区文化东路 88 号 

邮编：250014 

长清校区地址：济南市长清区大学科技园大学路 1 号 

邮编：250358 

联系电话：招生咨询电话：0531-86182201、86182202、86180245 

学校网址：www.sdnu.edu.cn 

 曲阜师范大学 Qufu Normal University 

Agency Number: 10446 
通讯地址：山东省曲阜市静轩西路 57 号 

联系电话：0537－4458658 

学校网址：http://www.qfnu.edu.cn 

邮政编码：273165 

 聊城大学 Liaocheng University 
Agency Number: 10447 
通讯地址：山东省聊城市湖南路 1 号 

联系电话：0635-8239405 

学校网址：http://www.lcu.edu.cn 

邮政编码：252059 

 

德州学院 Dezhou University 
Agency Number: 10448 
通讯地址：山东省德州市德城区大学西路 566 号 

联系电话：0534-89827808987899 

学校网址：http://www.dzu.edu.cn 

邮政编码：253023 

 临沂师范学院 Linyi University 

Agency Number: 10452 
通讯地址：山东省临沂市兰山区双岭路中段 

联系电话：0539-8766777 

学校网址：http://www.lyu.edu.cn 

邮政编码：276000 
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 山东财经大学 Shandong University of 
Finance and Economics 
Agency Number: 10456 
通讯地址：舜耕校区：济南市舜耕路 40 号 

联系电话：（0531）88596191，88525423，81793666 

学校网址：http://www.sdufe.edu.cn/ 

邮政编码：250014 

 烟台大学 Yantai University 
Agency Number: 11066 
通讯地址：山东省烟台市莱山区 

联系电话：0535-6902653 

学校网址：www.ytu.edu.cn 

电子邮件：ytuzsb@ytu.edu.cn 

 青岛大学 Qingdao University 
Agency Number: 11065 
通讯地址：青岛市宁夏路 308 号 

联系电话：咨询电话：0532—85953691、85953692、85953693 

传真：0532—85954708 

邮编：266071 

学校网址：学校网址：http：//www.qdu.edu.cn 

招生信息网网址：http：//zs.qdu.edu.cn 

 济南大学 University of Jinan 
Agency Number: 10427 
通讯地址：山东省济南市南辛庄西路 336 号 

联系电话：0531-82765900 

学校网址：www.ujn.edu.cn 

邮政编码：250022 

 山东理工大学 Shandong University of 
Technology 
Agency Number: 10433 
通讯地址：山东省淄博市张店区张周路 12 号 

联系电话：0533-2780673 

学校网址：http://www.sdut.edu.cn 

邮政编码：255049 

 青岛理工大学 Qingdao University of 
Technology 
Agency Number: 10429 
通讯地址：四方校区：青岛市四方区抚顺路 11 号黄岛校区：青

岛经济技术开发区嘉陵江路 777 号费县校区：临沂市费县经济

开发区东外环 

联系电话：0532-85071039 

学校网址：http://www.qtech.edu.cn 

 

中南林业科技大学  Central South University of 
Forestry and Technology 
Agency Number: 10538 
地址：湖南省长沙市韶山南路 498 号 

联系电话：+86-731-85623471 

学校网址：apply2csuft@163.com 

 

  

Hubei Universities 

 武汉大学 Wuhan University 
Agency Number: 10486 
通讯地址：湖北省武汉市武昌珞珈山 

联系电话：027-68754231;68754826 

电子邮箱：wbliu@whu.edu.cn 

学校网址：www.whu.edu.cn  

华中科技大学 Huazhong University of 
Science and Technology 
Agency Number: 10487 
通讯地址：武汉市武昌珞喻路 1037 号 

联系电话：027-87542228;87557014 

电子邮箱：zs@hust.edu.cn 

学校网址：www.hust.edu.cn 

 

华中农业大学 Huazhong Agricultural 
University 
Agency Number: 10504 
学校地址：湖北省武汉市洪山区狮子山街 1 号 

联系电话：027-87280707 

电子邮箱：hnzs@mail.hzau.edu.cn 

学校网址：www.hzau.edu.cn 

 华中师范大学 Central China Normal 
University 
Agency Number: 10511 
学校地址：湖北省武汉市洪山区狮子山街 1 号 

联系电话：027-67863404;67863334;67863374;67862239 

电子邮箱：zb@mail.ccnu.edu.cn 

学校网址：www.ccnu.edu.cn 

 中南财经政法大学 Zhongnan University 
of Economics and Law 
Agency Number: 10520 
学校地址：湖北省武汉市洪山区狮子山街 1 号 

联系电话：027-88387338 

电子邮箱：zsb@znufe.edu.cn 

学校网址：www.znufe.edu.cn 

 武 汉 理 工 大 学 Wuhan University Of 
Technology (WHUT) 
Agency Number: 10497 
学校地址：湖北省武汉市洪山区珞狮路 205 号 

联系电话：027-87859017;87858399 

电子邮箱：zhaosheng@whut.edu.cn 

学校网址：www.whut.edu.cn 
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 武 汉 工 程 大 学 Wuhan Institute Of 

Technology（WIT） 
Agency Number: 10490 
通讯地址：武汉雄楚大街 693 号 

联系电话：层次：本科咨询电话:027-87195649;027-87195811

层次：高职（专科）：咨询电话:027-81658900;027-

87992220;027-59499237 层次：专科（中外合作办学项目）：

咨询电话：027－81780310;027－81780311;027－81780371 

学校网址：www.wit.edu.cn 

 武汉科技学院 Wuhan Textile University 
Agency Number: 10495 
通讯地址：武汉市武昌鲁巷纺织路 1 号 

联系电话：027-87802399  

学校网址：www.wtu.edu.cn 

邮政编码：430073 

 

武汉轻工大学 Wuhan Polytechnic 
University 
Agency Number: 10496 
通讯地址：湖北省武汉市汉口常青花园学府南路 68 号 

联系电话：027-83921022;83921430  

学校网址：www.whpu.edu.cn 

邮政编码：430023 

 湖北大学 Hubei University 
Agency Number: 10512 
通讯地址：湖北省武汉市武昌区友谊大道 368 号 

联系电话：027-88662270;86727014 

学校网址：www.hubu.edu.cn 

邮政编码：430062 

 湖北师范学院  Hubei Normal University 
Agency Number: 10513 
通讯地址：湖北省黄石市磁湖路 82 号 

联系电话：0714-6515015;6575861;6575862;6575863 

学校网址：www.hbnu.edu.cn 

电子邮件：hbnuzsjyc@126.com 

 中南民族大学 South-Central Minzu 
University 
Agency Number: 10524 
通讯地址：地址：湖北省武汉市洪山区民族大道 182 

号邮编：430074 

联系电话：招生咨询热线：027－67842763 

学校网址：学校网址 http://www.scuec.edu.cn 

学校本科招生信息网 http://zsb.scuec.edu.cn 

 江汉大学 Jianghan University 
Agency Number: 11072 
通讯地址：武汉经济技术开发区学府路 8 号 

联系电话：027-84237298,84237208 

学校网址：www.jhun.edu.cn 

邮政编码：430056 

 武汉科技大学 Wuhan University of 
Science and Technology 
Agency Number: 10488 
通讯地址：武汉市青山区和平大道 947 号 

联系电话：027-68862888 

学校网址：www.wust.edu.cn 

邮政编码：430081 

 三峡大学 China Three Gorges University 
Agency Number: 11075 
通讯地址：湖北省宜昌市大学路 8 号 

联系电话：0717-6392282 

学校网址：www.ctgu.edu.cn 

邮政编码：443002 

 长江大学 Yangtze University 
Agency Number: 10489 
通讯地址：湖北省荆州市南环路 1 号 

联系电话：0716-8060550 

学校网址：www.yangtzeu.edu.cn 

邮政编码：434023 

 湖北工业大学 Hubei University of 
Technology 
Agency Number: 10500 
通讯地址：湖北省武汉市武昌南湖 

联系电话：027-88027907 

学校网址：www.hbut.edu.cn 

邮政编码：430068 

 鄂州职业大学 Ezhou Polytechnic 
Agency Number: 11335 
通讯地址：湖北省鄂州市凤凰路 53 号 

联系电话：0711—3876578，3858935，3851146 

学校网址：www.ezu.cn 

邮政编码：436000 

 华中科技大学同济医院 Tongji Medical College 
of HUST 
Agency Number: 10487 
地址：湖北省武汉市解放大道 1095 号 

联系电话： 

电子邮箱： 

学校网址：tjh.com.cn 

 中国地质大学(武汉) China University of 
Geosciences (Wuhan 
 Agency Number: 10491 
地址：湖北省武汉市洪山区鲁磨路 388 号 

联系电话：02767848570 

电子邮箱：studyabroad_cug@126.com 
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 湖北中医药大学 Hubei University of Traditional 
Chinese Medicine 
Agency Number: 10507 
地址：湖北省武汉市洪山区黄家湖西路 16 号 

联系电话： 

电子邮箱： 

学校网址：www.hbtcm.edu.cn 

 

Shenyan  

Hunan Universities 

 湖南大学 Hunan University 
Agency Number: 10532 
通讯地址：湖南长沙岳麓山 

联系电话：0731-88823560;88823067;88823760 

传真电话：0731-88823070 

学校网址：http://www.hnu.edu.cn 

 中南大学 Central South University 
Agency Number: 10533 
通讯地址：湖南省长沙市麓山南路 932 号 

联系电话：0731-88879804 

电子邮箱：admis@csu.edu.cn 

学校网址：www.csu.edu.cn 

 湖南师范大学 Hunan Normal University 
Agency Number: 10542 
学校地址：湖南省长沙市潇湘中路 122 号 

联系电话：0731-8872222 

学校网址：www.hunnu.edu.cn 

招生网址：zsb.hunnu.edu.cn 

 湘潭大学  Xiangtan University 
Agency Number: 10530 
通讯地址：湖南省湘潭市 

联系电话：0732-8293275;0732-8293451;0732-

8293987;0732-8292080 

学校网址：www.xtu.edu.cn 

邮政编码：411105 

 吉首大学 Jishou University 
Agency Number: 10531 
通讯地址：416000 湖南省吉首市人民南路 120 号吉首大学招生办 

联系电话：咨询热线：0743-8564141;   0743-8563838（传真） 

学校网址：学校网址：www.jsu.edu.cn 

学校招生网址：http://zsjy.jsu.edu.cn/ 

电子邮箱：zjc@jsu.edu.cn 

 湖南农业大学 Hunan Agricultural 
University 
Agency Number: 10537 
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉区农大路一号 

联系电话：0731-84638406;84638407;0731-84618084(兼传

真);84635344(兼传真) 

学校网址：湖南农业大学官方网站：

www.hunau.edu.cn/www.hunau.net 

湖南农业大学招生网：zs.hunau.edu.cn 

邮政编码：410128 

 

 

湖南工商大学 Hunan University Of 
Technology and Business 
Agency Number: 10554 
通讯地址：湖南省长沙市岳麓大道 569 号 

联系电话：0731-88686693;88686667 

学校网址：www.hnuc.edu.cn 

邮政编码：410205 

 南华大学  University of South China 
Agency Number: 10555 
通讯地址：湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路 28 号 

联系电话：0734-8282553 

学校网址：www.usc.edu.cn 

邮政编码：421001 

 长沙理工大学 Changsha University of 
Science & Technology 
Agency Number:  10536 
通讯地址：学校地址：长沙市雨花区万家丽南路 2 段 960 号； 

招生联系地址：长沙市天心区赤岭路 45 号招生办公室 

联系电话：咨询热线：0731-82309550，82309551，

82309552，82309553010-61590760 

(北京专科校区)工作电话：0731-85214652 

学校网址：h�p://www.csust.edu.cn/ 

本科招生信息网 http://www.csust.edu.cn/pub/zsw/ 

 湖南科技大学 Hunan University of Science 
and Technology 
Agency Number: 10534 
通讯地址：湖南省湘潭市桃园路 

联系电话：0731-58273804582738055827380858273839 

学校网址：www.hnust.cn 

邮政编码：411201 
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Guangdong Universities 

 中山大学  Sun Yat-sen University, SYSU 
Agency Number:  10558 
通讯地址：广州市新港西路 135 号 

联系电话：020-84112828 

传真电话：020-84111598 

学校网址：www.sysu.edu.cn 

 华南理工大学 South China University of 
Technology 
Agency Number:  10561 
通讯地址：广州市天河区五山路 381 号 

联系电话：020-87110737 

电子邮箱：admit@scut.edu.cn 

学校网址：www.scut.edu.cn 

 暨南大学  Jinan University 
Agency Number: 10559 
学校地址：广东省广州市黄埔大道西 601 号 

联系电话：020-85220130 

电子邮箱：ozsb@jnu.edu.cn 

学校网址：www.jnu.edu.cn 

 华南农业大学 South China Agricultural 
University 
Agency Number: 10564 
通讯地址：广州市天河区五山华南农业大学 

联系电话：020-85281806 

学校网址：学校网站：www.scau.edu.cn 

招办网站：zsb.scau.edu.cn 

邮政编码：510642 

 广州中医药大学 Guangzhou University of Chinese Medicine 
Agency Number: 10572 
通讯地址：白云区机场路 12 号 

联系电话：020-39358233 

学校网址：www.gzucm.edu.cn 

邮政编码：510405  

华南师范大学 South China Normal 
University 
Agency Number: 10574 
学校地址：广东省广州市天河区 

联系电话：020-85211098 

学校网址：www.scnu.edu.cn 

招生网址：zsb.scnu.edu.cn 

 汕头大学  Shantou University 
Agency Number: 10560 
通讯地址：校址：广东省汕头市大学路 243 号邮政编码：

515063 联系单位：招生办公室 

联系电话：联系电话：0754-86503666（普通高考招生、联合

招生）、86502424（研究生招生）、86502405（继续教育招生） 

学校网址：www.stu.edu.cn 

 广东海洋大学 Guangdong Ocean 
University 
Agency Number: 10566 
通讯地址：广东省湛江市湖光岩东广东海洋大学 

联系电话：0759-2396115 

学校网址：www.gdou.edu.cn 

电子信箱：zsb@gdou.edu.cn 

 惠州大学 Huizhou University 
Agency Number: 10577 
通讯地址：广东惠州市惠城区演达大道 46 号 

联系电话：0752-2529000 

学校网址：www.hzu.edu.cn 

邮政编码：516007 

 深圳大学  Shenzhen University 
Agency Number: 10590 
通讯地址：深圳市南山区南海大道 3688 号 

联系电话：0755-26536114(总机)26536235(招生办) 

学校网址：h�p://www.szu.edu.cn 

招生信息网：http://zsb.szu.edu.cn 

邮政编码：518060 

 广东财经大学 Guangdong University of 
Finance & Economics 
Agency Number: 10592 
通讯地址：广州市海珠区仑头路 21 号 

联系电话：020-84096844 

学校网址：www.gdufe.edu.cn 

邮政编码：510320 

 广州大学  Guangzhou University 
Agency Number: 11078 
通讯地址：广州市广州大学城外环西路 230 号 

联系电话：020-39366232 

学校网址：www.gzhu.edu.cn 

邮政编码：510006 

 

南方科技大学 Southern University of 
Science and Technology                                 
Agency Number: 14325 
地址：深圳市南山区桃源街道福光社区学苑大道 1088 号 

联系电话：075588010507 

电子邮箱：intladmissions@sustech.edu.cn 

学校网址：sustech.edu.cn 
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Chongqing Universities 

 

重庆大学 Chongqing University 
Agency Number: 10611 
通讯地址：重庆市沙坪坝区沙正街 174 号 

联系电话：023-65102371/65102370 

电子邮箱:zhaosheng@cqu.edu.cn 

学校网址：www.cqu.edu.cn  

西南大学  Southwest University 
Agency Number:  10635 
学校地址：重庆市北碚区天生路 2 号 

联系电话：023-46751515 

学校网址：www.swnu.edu.cn 

招生网址：bkzsw.swu.edu.cn 

 

重庆邮电大学 Chongqing University of 
Posts and Telecommunications 
Agency Number: 10617 
通讯地址：重庆市南岸区崇文路 2 号 

联系电话：023-62468661 

学校网址：http://zs.cqupt.edu.cn 

邮政编码：400065 

 重庆交通大学 Chongqing Jiaotong 

University，CQJTU 
Agency Number: 10618 
通讯地址：重庆市南岸区学府大道 66 号 

联系电话：023-62652498 

学校网址：www.cqjtu.edu.cn 

邮政编码：400074 

 

重庆医科大学 ChongQing Medical 
University 
Agency Number:  10631 
通讯地址：重庆市渝中区医学院路 1 号 

联系电话：023-68485000 

学校网址：www.cqmu.edu.cn 

邮政编码：400016 

 重庆工商大学 Chongqing Technology and 

Business University，CTBU 
Agency Number: 11799 
通讯地址：重庆市南岸区学府大道 19 号 

联系电话：023-62769696 

学校网址：www.ctbu.edu.cn 

邮政编码：400067 

 

重庆师范大学 Chongqing Normal University 
Agency Number: 10637 
通讯地址：重庆市大学城重庆师范大学虎溪校区 

联系电话：023-65911111 

学校网址：www.cqnu.edu.cn 

邮政编码：401331 

Sichuan Universities 

 

四川大学 Sichuan University 
Agency Number: 10610 
通讯地址：成都市一环路南一段 24 号 

联系电话：028-86080605 

电子邮箱：nic8401@scu.edu.cn 

学校网址：www.scu.edu.cn  

西 南 交 通 大 学 Southwest Jiaotong 
University 
Agency Number: 10613 
学校地址：四川省成都市高新区西部园区西南交通大学招生就业处 

联系电话：028-66366386 

电子邮箱：zs@swjtu.cn 

学校网址：www.swjtu.edu.cn 

 

四川农业大学 Sichuan Agricultural 
University 
Agency Number: 10626 
学校地址：雅安市雨城区新康路 46 号 

联系电话：0835-2882926 

电子邮箱：scndzs@163.com 

学校网址：www.sicau.edu.cn 

 西南财经大学 Southwestern University Of 
Finance And Economics 
Agency Number: 10651 
学校地址：四川成都温江柳台大道 555 号（柳林校区） 

联系电话：028-87092355 

学校网址：www.swufe.edu.cn 

招生网址：zb.swufe.edu.cn/newversion/ 

 西南石油大学 Southwest Petroleum 
University 
Agency Number: 10615 
通讯地址：校区地址：成都市新都区新都大道 8 号(成都校区)南

充市顺庆区油院路 30 号(南充校区) 

联系电话：028-83032308 

学校网址：www.swpu.edu.cn 

邮政编码：610500 

 成都理工大学 Chengdu University of 
Technology 
Agency Number: 10616 
通讯地址：成都市成华区二仙桥东三路 1 号 

联系电话：028-84078927 

学校网址：www.cdut.edu.cn 

邮政编码：610059 
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 西南科技大学 Southwest University of 
Science and Technology 
Agency Number: 10619 
通讯地址：四川省绵阳市涪城区青龙大道中段 59 号 

联系电话：0816-6089071 

学校网址：www.swust.edu.cn 

邮政编码：621010 

 成都信息工程大学 Chengdu University of 
Information Technology 
Agency Number: 10621 
通讯地址：航空港校区：成都市西南航空港经济开发区 

联系电话：028-85966857 

学校网址：www.cuit.edu.cn 

邮政编码：610225 

 西南医科大学 Southwest Medical 
University 
Agency Number: 10632 
通讯地址：四川省泸州市忠山 

联系电话：0830-3161658 

学校网址：www.lzmc.edu.cn 

邮政编码：646000 

 成都中医药大学 Chengdu University of 
TCM 
Agency Number: 10633 
通讯地址：成都市温江区柳台大道 1166 号 

联系电话：028-61800090 

学校网址：www.cdutcm.edu.cn 

邮政编码：611137 

 四川师范大学 Sichuan Normal University 
Agency Number: 10636 
通讯地址：成都市锦江区静安路 5 号 

联系电话：028-84768899 

学校网址：www.sicnu.edu.cn 

邮政编码：610068  

成都大学 Chengdu University 
Agency Number: 11079 
通讯地址：四川省成都市成洛大道十陵 

联系电话：028—61190013 

学校网址：www.cdu.edu.cn 

邮政编码：610106 

 

 

陕西 Shaanxi Universities 

 西安交通大学 Xian Jiaotong University 
Agency Number: 10698 
邮件地址：陕西省西安市咸宁西路 28 号 交大北门向东 100 米 

咨询电话：029-82668320 （Fax） 

电子信箱：xjtuzs@mail.xjtu.edu.cn 

学校网址：http://www.xjtu.edu.cn 

 西北工业大学 Northwestern Polytechnical 
University 
Agency Number: 10699 
通讯地址：西安市友谊西路 127 号 

联系电话：029-88460206 

电子邮箱：ao@nwpu.edu.cn 

学校网址：http://www.nwpu.edu.cn 

 

西北农林科技大学 Northwest A&F 
University 
Agency Number: 10712 
通讯地址：陕西省杨凌高新农业技术产业示范区西农路 22 号 

联系电话：029-87091406 

电子邮箱:zhaoshb@nwsuaf.edu.cn 

学校网址：http://www.nwsuaf.edu.cn/ 

 西北大学 Northwest University 
Agency Number: 10697 
学校地址：西安市太白北路 229 号（北校区) 

联系电话：029-88302211 

电子邮箱：zsb@nwu.edu.cn 

学校网址：www.nwu.edu.cn 

 西安电子科技大学 Xidian University 
Agency Number: 10701 
通讯地址：西安市太白南路 2 号 

联系电话：招生咨询电话：（029）88202335 招生咨询传真：（029）88204236 

学校网址：学校网址：http://www.xidian.edu.cn 

招生办网址：http://zsb.xidian.edu.cn 

邮政编码：710071 

 陕西师范大学 Shaanxi Normal University 
Agency Number: 10718 
学校地址：陕西省西安市长安南路 199 号 

联系电话：029-85310330 

电子邮箱：jwzb@snnu.edu.cn 

学校网址：www.snnu.edu.cn 

 长安大学 Chang’an University 
Agency Number: 10710 
学校地址：西安市南二环路中段 

联系电话：029-82334104 

学校网址：www.chd.edu.cn 

招生网址：zsb.chd.edu.cn  

西安石油大学  Xi’an Shiyou University 
Agency Number: 10705 
Address: Xi'an Shiyou University, Xi'an, Shaanxi 

Province,710065, P. R. China 

Website: http://english.xsyu.edu.cn/ 

 
 
 
 



103

Gansu Universities 

 兰州大学 Lanzhou University 
Agency Number: 10730 
通讯地址：兰州大学招生办公室 

联系电话：0931-8912116  8912748 

电子邮箱:  zsb@lzu.edu.cn 

招生网址：http://jwc.lzu.edu.cn 

 兰州理工大学 Lanzhou University of 
Technology 
Agency Number: 10731 
通讯地址：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路 287 号 

联系电话：0931-2973715 

学校网址：http://www.gsut.edu.cn/ 

电子信箱：gdzb@lut.cn 

 甘肃农业大学 Gansu Agricultural 
University 
Agency Number: 10733 
通讯地址：兰州市安宁区营门村 1 号 

联系电话：0931-7631109 

学校网址：h�p://www.gsau.edu.cn/ 

邮政编码：730070 

 西北师范大学 Northwest Normal 
University 
Agency Number: 10736 
通讯地址：兰州市安宁东路 967 号 

联系电话：0931-7971114 

学校网址：h�p://www.nwnu.edu.cn/ 

邮政编码：730070 

 兰州财经大学 Lanzhou University of 
Finance and Economics 
Agency Number: 10741 
通讯地址：甘肃省兰州市薇乐大道 4 号 

联系电话：招生咨询电话：0931-5259988 

学校网址：h�p://www.lzcc.edu.cn/ 
邮政编码：730020  

兰州交通大学 Lanzhou Jiaotong University 
Agency Number: 10732 
通讯地址：兰州市安宁区安宁西路 88 号 

联系电话：0931-4938051 

学校网址：h�p://www.lzjtu.edu.cn/ 

邮政编码：730070 

 西北民族大学 Northwest Minzu University 
Agency Number: 10742 
通讯地址：甘肃省兰州市城关区西北新村 1 号 

联系电话：0931-2938300，2938301 

学校网址：h�p://www.xbmu.edu.cn/ 
邮政编码：730030 

Hebei Universities 

 东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校 Northeastern 
University at Qinhuangdao 
Agency Number: 19145 
通讯地址：河北省秦皇岛经济技术开发区泰山路 143 号 

咨询电话：0335-8051798 

学校网址：h�p://www.neuq.edu.cn 

电子邮件：zsb@mail.neuq.edu.cn 

 河北大学 Hebei University 
Agency Number: 10075 
学校地址：河北省保定市五四东路 180 号 

联系电话：0312-5079479;0312-5079698 

电子邮箱：jwcbgs@mail.hbu.cn 

学校网址：www.hbu.edu.cn 

 河北工程大学 Hebei University of 

Engineering，HUE 
Agency Number: 10076 
学校地址：河北省邯郸市光明南大街 199 号. 

联系电话：0310－8579060 

电子邮件：zhaoshengban@hebeu.edu.cn 

学校网址：www.hebeu.edu.cn 

 邢台职业技术学院 Xingtai Polytechnic 
College 
Agency Number: 11821 
学校地址：河北省邢台市钢铁路 552 号 

咨询电话：0319-2273053 

学校网址：www.xpc.edu.cn 
邮政编码：054035 

山西  Shanxi Universities 

 

太原理工大学 Taiyuan University of 
Technology 
Agency Number: 10112 
学校地址：山西省太原市迎泽西大街 79 号 

联系电话：0351-6014965,6014101,6014020,6011981 

电子邮箱：xuanchuanbu@tyut.edu.cn 

学校网址：www.tyut.edu.cn 

 山西大学 Shanxi University 
Agency Number:  10108 
通讯地址：山西省太原市坞城路 92 号 

联系电话：0351-7010288;0351-7011712 

学校网址：www.sxu.edu.cn 

邮政编码：030006 
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山西农业大学 Shanxi Agricultural 

University，SXAU 
Agency Number: 10113 
通讯地址：山西省太谷县 

联系电话：0354-6288909 

学校网址：www.sxau.edu.cn 

邮政编码：030801 

 山西医科大学 Shanxi Medical University 
Agency Number: 10114 
通讯地址：山西太原市新建南路 56 号 

联系电话：0351-4135291;0351-4135433;0351-4135422 

学校网址：www.sxmu.edu.cn 

邮政编码：030001 

 

山西师范大学 Shanxi Normal University 
Agency Number: 10118 
通讯地址：山西临汾贡院街 1 号 

联系电话：0357－2051067 

学校网址：www.sxnu.edu.cn 

邮政编码：041004 

 山西财经大学 Shanxi University of Finance 
and Economics 
Agency Number: 10125 
通讯地址：太原市坞城路 696 号山西财经大学招生办公室 

联系电话：山西财经大学招生办 0351-7666571 

学校网址：h�p://www.sxufe.edu.cn 

邮政编码：030006 

 太原科技大学 Taiyuan University of 
Science and Technology 
Agency Number: 10109 
通讯地址：山西省太原市万柏林区?流路 66 号 

联系电话：0351-6998011 

学校网址：www.tyust.edu.cn 

电子邮件：zsb@tyust.edu.cn  

中北大学 North University of China 
Agency Number: 10110 
通讯地址：山西省太原市学院路 3 号 

联系电话：0351-39222803924418(传真) 

学校网址：h�p://www.nuc.edu.cn 

邮政编码：030051 

 山西大同大学 Shanxi Datong University 
Agency Number: 10120 
通讯地址：山西省大同市兴云街 

联系电话：0352-7158816 

学校网址：www.sxdtdx.edu.cn 

电子邮件：dtdxzs@163.com 

 太原大学 Taiyuan University 
Agency Number: 11242 
通讯地址：山西省太原经济技术开发区 大昌南路 18 号 

联系电话：0351-8378006 

学校网址：www.sxtyu.com 

邮政编码：030032 
 

Inner Mongolia Universities 

 内蒙古大学 Inner Mongolia University 
Agency Number: 10126 
学校地址：内蒙古呼和浩特市大学西路 235 号 

联系电话：0471-4992253;0471-4993105 

电子邮箱：

ndzsb@rocket.imu.edu.cn;zhaosheng@imu.edu.cn 

学校网址：zhaosheng.imu.edu.cn 

 内蒙古工业大学 Inner Mongolia 
University of Technology 
Agency Number: 10128 
通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街 49 号 

联系电话：0471-6576346;0471-6577373 

学校网址：www.imut.edu.cn 

邮政编码：010051 

 内蒙古医科大学 Inner Mongolia Medical University 
Agency Number: 
通讯地址：呼和浩特市新华大街 5 号内蒙古医学院招生就业处(新华校区) 呼和浩特市土左旗金山经济技术开发区内蒙古医学院招生就业处(金山校区) 

联系电话：0471-6636217;6653318;6636929 

学校网址：www.immu.edu.cn 
邮政编码：010059(新华校区)010110 (金山校区)  

 内蒙古师范大学 Inner Mongolia Normal 
University 
Agency Number: 10135 
通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市昭乌达路 81#内蒙古师范大

学招生办公室 

联系电话：0471-4392514 

学校网址：www.imnu.edu.cn 

邮政编码：010022 

 内蒙古科技大学 Inner Mongolia 
University of Science &Technology 
Agency Number: 10127 
通讯地址：内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街 7 号 

联系电话：0472-6896222;0472-5951605 

学校网址：www.imust.cn（学校主页）zhaosheng.imust.cn

（学校招生信息网主页） 

邮政编码：014010 
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Henan Universities 

 郑州大学 Zhengzhou University 
Agency Number: 10459 
学校地址：郑州市高新区科学大道 100 号 

联系电话：0371-67781111 

电子邮箱：zzuzhao@zzu.edu.cn 

学校网址：www.zzu.edu.cn 

 河南科技大学 Henan University Of Science 
And Technology 
Agency Number: 10464 
通讯地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 263 号 

联系电话：0379-65627020，64270929 

学校网址：www.haust.edu.cn 

电子邮箱：zhsb@haust.edu.cn 

 河南农业大学 Henan Agricultural 
University 
Agency Number: 10466 
通讯地址：河南省郑州市金水区文化路 95 号，邮编：450002 

联系电话：0371-63558015;63558020;63558060；

63558062， 

传真：63558890 

学校网址：www.henau.edu.cn 

电子邮件：ndjy@henau.edu.cn 

 河南大学 Henan University 
Agency Number: 10475 
通讯地址：河南省开封市明伦街 85 号 

联系电话：0378-2196656;2196686;2196696;2196996 

学校网址：www.henu.edu.cn 

邮政编码：475001 

 

河南师范大学 Henan Normal University 
Agency Number: 10476 
通讯地址：河南省新乡市建设路东段 46 号 

联系电话：0373-3326191 

学校网址：www.henannu.edu.cn 

邮政编码：453007 

 中州大学 Zhengzhou University of 
Technology 
Agency Number:  11068 
通讯地址：河南省郑州大学城北区英才街 6 号（北校区） 

联系电话：0371-68229825、56701791、56701792 

学校网址：www.zhzhu.edu.cn 

邮政编码：450044 

 

开封大学 Kaifeng University 
Agency Number: 11069 
通讯地址：河南省开封市大梁路 

联系电话：0378-3810155;3810655;3810168;3810668 

学校网址：www.kfu.edu.cn 

邮政编码：475004 
 
 
 

Hainan Universities 

 海南大学 Hainan University 
Agency Number: 10589 
学校地址：海南省海口市美兰区人民大道 58 号海南大学 

联系电话：0898-66266469 

电子邮箱：66266469@163.com 

学校网址：www.hainu.edu.cn 

 海南师范大学 Hainan Normal University 
Agency Number: 11658 
通讯地址：海南省海口市龙昆南路 99 号 

联系电话：0898-65888710 

学校网址：www.hainnu.edu.cn 

邮政编码：571158 

 华南热带农业大学 Hainan University 
Agency Number:  10589 
通讯地址：海南省海口市美兰区人民大道 58 号海南大学 

联系电话：招生办（本科）：0898-66266469 研究生处：

0898-66251735 教务处：0898-66279011 

学校网址：www.hainu.edu.cn 

邮政编码：570228 

 海南医学院 Hainan Medical University 
Agency Number:  11810 
通讯地址：海南省海口市龙华区城西学院路 3 号海南医学院招生办公室 

联系电话：咨询电话：0898-668955880898-66893751（传真） 

学校网址：校园网：http://www.hainmc.edu.cn/招生网：
h�p://210.37.79.13:8080/hyweb/ 
邮政编码：571199 
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Guangxi Universities 

 广西大学  Guangxi University 
Agency Number: 10593 
学校地址：广西南宁市大学路 100 号 

联系电话：0771-3232999 

电子邮箱：zsk@gxu.edu.cn 

学校网址：www.gxu.edu.cn 

 广 西 科 技 大 学 Guangxi University of 
Science and Technology 
Agency Number: 10594 
通讯地址：广西柳州市城中区东环大道 268 号 

联系电话：0772-2685979,2686186（招生科） 

学校网址：www.gxut.edu.cn 

邮政编码：545006 

 

广西医科大学 Guangxi Medical University  
Agency Number: 10598 
地址： 

联系电话：00867715357401 

电子邮箱：isogmu@163.com 

学校网址：gxmu.edu.cn 

 
广西师范大学 Guangxi Normal University 
Agency Number: 10602 
地址：广西壮族自治区桂林市 

联系电话：0086-773-5857127 
 gxsdwsk@gxnu. Edu.cn 
h�p://www.gxnu.edu.cn/ 

 

                         Guizhou Universities 

 贵州大学 Guizhou University 
Agency Number: 10657 
学校地址：贵州省贵阳市花溪区 

联系电话：0851-8292178 

电子邮箱：rso@gzu.edu.cn    

学校网址：www.gzu.edu.cn/ 

 贵州医科大学 Guizhou Medical 

University，GMU 
Agency Number: 10660 
通讯地址：贵州省贵阳市北京路 9 号 

联系电话：0851-6908282;0851-6908448 

学校网址：h�p://www.gmc.edu.cn/ 

邮政编码：550004 

 贵州师范大学 Guizhou Normal University 
Agency Number: 10663 
通讯地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 116 号 

联系电话：0851-6701855 

学校网址：h�p://www.gznu.edu.cn/ 

邮政编码：550001 
 

  
 
 
 
 
 

Yunnan Universities 

 云南大学 Yunnan University 
Agency Number: 10673 
学校地址：云南省昆明市翠湖北路 2 号 

联系电话：0871-65032173；0871-65033819 

电子邮箱：zszx@ynu.edu.cn 

学校网址：www.ynu.edu.cn/ 

 昆明理工大学 Kunming University of 
Science and Technology 
Agency Number: 10674 
通讯地址：云南省昆明市一二一大街文昌路 68 号 

联系电话：（0871）65194108、63346080 

学校网址：h�p://www.kmust.edu.cn/ 

电子邮件：kustzb@126.com 

 大理大学 Dali University 
Agency Number:  
通讯地址：学校招生就业工作处地址及联系方式 1.大理学院招生就业工作处地址：云南省大理市古城弘圣路 2 号 2.联系电话及传真：0872—2219959、

22199563.联系人：陈钟、李彬 4.邮政编码：6710035.大理学院网址：http://www.dali.edu.cn 

联系电话：0872-2219958221995922199562219957 

学校网址：h�p://www.dali.edu.cn/  

邮政编码： 671003 
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 云南师范大学 Yunnan Normal University 
Agency Number: 10681 
通讯地址：①呈贡主校区地址：昆明市呈贡区聚贤街 768 号，邮政编码：650500②一二·一西南联大校区地址：昆明市五华区一二·一大街 298 号， 

邮政编码：650092。 

联系电话：电话：0871-6591288765910379（兼传真，呈贡主校区）0871-65516256（兼传真，一二·一西南联大校区） 

学校网址：h�p://www.ynnu.edu.cn/ 

 
云南财经大学 Yunnan University of 

Finance and Economics，YNUFE 
Agency Number: 10689 
通讯地址：昆明市龙泉路 237 号 

联系电话：0871-651326291888715111315721895918 

学校网址：h�p://www.ynufe.edu.cn/ 

邮政编码：650221 

 
云南农业大学  Yunnan Agricultural 
University 
Agency Number: 10676 
通讯地址：云南省昆明市北市区沣源路 

联系电话：0871-65227706（传真）65226172 

学校网址：h�p://www.ynau.edu.cn/ 

电子邮箱：zhaosheng@ynau.edu.cn 
   
 

Xinjiang Universities 
 新疆大学 Xinjiang University 

Agency Number: 10755 
学校地址：新疆乌鲁木齐市胜利路 666 号 

联系电话：0991-8585671;8585302 

电子邮箱：zsb@xju.edu.cn 

学校网址：www.xju.edu.cn 

 石河子大学 Shihezi University 
Agency Number: 10759 
学校地址：新疆石河子市北四路 

联系电话：0993-2092827 

电子邮箱：zsb@shzu.edu.cn 

学校网址：www.shzu.edu.cn 

 新疆师范大学 Xinjiang Normal University 
Agency Number: 10763 
通讯地址：(新医路校区)乌鲁木齐市沙依巴克区新医路 102 号(文光校区)乌鲁木齐市新市区喀什东路 16 号(温泉校区)乌鲁木齐市温泉东路 

联系电话：（0991）4332596、4332271（传真） 

学校网址：h�p://www.xjnu.edu.cn 

电子邮件：xsc@xjnu.edu.cn 

 

新疆医科大学 Xinjiang Medical University 
Agency Number: 10760 
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新医路 393 号 

联系电话：0991-4362444 

学校网址：http://www2.xjmu.edu.cn/ 

邮政编码：830011  

新疆财经大学 Xinjiang University of 
Finance & Economics 
Agency Number: 10766 
通讯地址：新疆乌鲁木齐市北京中路 449 号 

联系电话：0991-7842089;7842094 

学校网址：h�p://www.xjufe.edu.cn/ 

 
 
 

Various Universities 
 西藏大学  Tibet University 

Agency Number: 10694 
学校地址：西藏拉萨市江苏路 36 号西藏大学 

联系电话：0891-6331646 或 0891-6327038 

电子邮箱：zsb@u�bet.edu.cn 

学校网址：www.utibet.edu.cn 

 青海大学 Qinghai university 
Agency Number: 10743 
学校地址：青海省西宁市宁大路 251 号 

联系电话：0971-5310410 

电子邮箱：qdzsb@qhu.edu.cn 

学校网址：www.qhu.edu.cn 

 青海师范大学 Qinghai Normal University 
Agency Number: 10746 
通讯地址：地址：青海省西宁市五四西路 38 号青海师范大学招生办公室 

联系电话：0971-63076270971-63187870971-6307627(传真) 

学校网址：h�p://www.qhnu.edu.cn/ 

邮政编码：810008 
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宁夏大学 Ningxia University 
Agency Number: 10749 
学校地址：宁夏银川市西夏区贺兰山西路 489 号 

联系电话：0951-2061897 

电子邮箱：ndzs@nxu.edu.cn 

学校网址：www.nxu.edu.cn 

 北方民族大学 North Minzu University 
Agency Number: 11407 
通讯地址：宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北街 204 号 

联系电话：0951-2066992,2066335 

学校网址：h�p://www.nwsni.edu.cn/ 

邮政编码：750021 

 

南昌大学 Nanchang University 
Agency Number: 10403 
学校地址：江西省南昌市南京东路 235 号 

联系电话：0791-88305092 

学校网址：www.ncu.edu.cn 

招生网址：zjc.ncu.edu.cn  

华东交通大学 East China Jiaotong University 
Agency Number: 10404 
通讯地址：江西省南昌市经济技术开发区双港东大街 808 号 

联系电话：0791-87046576 

学校网址：h�p://www.ecjtu.edu.cn 

邮政编码：330013 

 江西师范大学 Jiangxi Normal University 
Agency Number: 10414 
通讯地址：瑶湖校区：江西省南昌市紫阳大道 99 号    

青山湖校区：江西省南昌市北京西路 437 号 

联系电话：江西师大招生办公室：        

电话（传真）：0791-88120152 江西师大招生就业处办公室：     

电话（传真）：0791-88120150 教育学院：             

电话：0791-88120288 文学 

 

 

南昌航空大学 
Agency Number:10406 
地址：：南昌市丰和南大道 696 号      

联系电话：0791-83863153/13979177565 电子邮箱：

zhangsonglong04@163.com 

学校网址：h�ps://www.nchu.edu.cn     

 江西财经大学 Jiangxi University of Finance and Economics 
Agency Number: 10421 
通讯地址：江西省南昌市经济技术开发区双港东路 168 号 

联系电话：0791-83816635 83816576 

学校网址：学校网站：http://www.jxufe.cn 招生网站：

http://zsjy.jxufe.cn 

邮政编码：330013 

 江西理工大学 Jiangxi University of Science and Technology 
Agency Number: 10407  
通讯地址：江西省赣州市红旗大道 86 号 

联系电话：0797-8312508、8312088（兼传真） 

学校网址：h�p://www.jxust.cn 

邮政编码：341000 

 江西科技大学 
Agency Number:10406         
地址：江西省南昌市瑶湖高校园区 

联系电话：079188136666 

电子邮箱：516631104@qq.com 

学校网址：www.jxut.edu.cn 

 

 江西中医药大学院 
Agency Number:10407 
地址：江西省南昌市湾里区梅岭大道 819 号 

联系电话：0791-86588664 

电子邮箱： 

学校网址：jxtcmstc.com 
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الفصل الخامس
كيفية إعداد ملف منوذجي.
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طريقــة إعــداد امللــف هــي الوســيلة الوحيــدة التــي تتــم رؤيتــك والحكــم 

ــف  ــداد املل ــة أرسار إع ــل ملعرف ــذا الفص ــراد ه ــم إف ــذا ت ــا له ــن خالله ــك م علي

ــاًء عــى تجــارب  ــه تــم إعــداد هــذا امللــف بن بطريقــة منوذجيــة، كــا نؤكــد بأن

كثــرة ناجحــة، وقــد يكــون هنــاك طــرق أخــرى ووســائل ميكــن مــن خاللهــا زيــادة 

الفــرص، كــا أننــا نــود التوضيــح بــأن رحلــة البحــث والســعي وراء املنــح الصينيــة 

ليســت شــاقه وال طويلــة كــا يعتقــد البعــض، بالعكــس مــن ذلــك متامــاً فهــي 

ــية يف كل  ــح دراس ــى من ــول ع ــرق للحص ــهل الط ــل وأس ــي أفض ــة، وه ممتع

دول العــامل، كــا أنــه لــن يقــف أي عائــق أمــام إرادة قويــة وســعي مســتمر، 

كــا أن التوفيــق بيــد اللــه عــز وجــل واألرزاق مكتوبــة، ومــا ينبغــي علينــا فعلــه 

ســوى األخــذ باألســباب فقــط، ألن ذلــك ســيحد مــن  القلــق والتوتــر ونــدب الحــظ، 

ويزيــد مــن مســتوى الرتكيــز عــى الهــدف املنشــود، مــن خــالل تجاربنــا وتجــارب 

ــج  ــالن النتائ ــاء إع ــة، وأثن ــح الصيني ــى املن ــم ع ــالب يف التقدي ــن الط ــر م الكث

نالحــظ أن جميــع  الحاصلــن عــى املنــح كانــوا مــن أكــر الطــالب اهتام وشــعور 

باملســئولية فــال نحــاول دامئــاً اختيــار أقــر الطــرق ألنهــا رمبــا تأخذنــا حيــث ال 

ــا يف  ــت جذوره ــي تعمق ــات الت ــى الصعوب ــار ع ــدأ باالنتص ــدي يب ــد، والتح نري

ــف  ــداد املل ــز وإع ــالع والرتكي ــاً لالط ــص وقت ــه خص ــد قول ــا نري ــة م ــا، خالص ذواتن

بشــكل جيــد، وحــاول أكــر مــن مــرة واســتفد مــن األخطــاء الســابقة.

سنقوم برشح كيفية إعداد امللف بالشكل املطلوب كاآليت:

      جــواز ســفر ســاري املفعــول مــع العلــم أن أغلــب الجامعــات تشــرتط أال تقــل 

ــت  ــنة، وبعــض الجامعــات ال تجدهــا مشــكلة إذا كان ــن س ــواز ع ــرتة انتهــاء الج ف

الفــرتة أقــل مــن عــام وهــذا نــادر.

محتويات امللف:
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العامــة  الثانويــة  )شــهادة  اإلنجليزيــة  باللغــة  العلميــة  الشــهادة     

-البكالوريــوس -املاجســتر( معمــدة مــن وزاريت التعليــم العــايل والخارجيــة.

       كشــف الدرجــات باللغــة اإلنجليزيــة معمــد مــن وزاريت التعليــم العــايل 

والخارجيــة.

       الفحــص الطبــي تســتطيع تحميــل النمــوذج مــن موقــع االتحــاد مــن خــالل 

    http://www.ysuc.org/?p=7691 .هــذا الرابــط

ــرق  ــاك ف ــوس هن ــح البكالوري ــى من ــن ع ــة املقدم ــي الثانوي ــام )لخريج )ه

بــن االســتارة وكشــف الدرجــات وكالهــا مطلــوب نــرى الكثــر ال ميلــك 

ســوى االســتارة التــي هــي كشــف الدرجــات فمــن الــروري أيضــاً اســتخراج 

ــهادة. الش

بإمكانكــم اســتخراج الشــهادة واالســتارة مــن الكونــرتول واملعروفــة لديهم 

تحــت مســمى الشــهادة الكرتونية.

ومــن ثــم عمــل الفحوصــات الالزمــة يف أي مستشــفى حكومــي أو مستشــفى 

خــاص ويجــب التعميــد عى الصــورة يف الصفحــة األوىل ويف نهايــة الفحص يف 

املــكان املخصــص للتعميــد، مــع العلــم أن صالحيــة الفحــص فقــط لســتة أشــهر 

لــذا يفضــل أن تجــري الفحــص قبــل عمليــة التقديــم بأســابيع قليلــة حتــى يبقــى 

صالحــاً عنــد تقييــم امللفــات والتــي عــادة تكــون بعــد ثالثــة أو أربعــة أشــهر مــن 

تاريــخ التقديــم ، عــى ســبيل املثــال ميكــن اكــال كل اإلجــراءات الخاصــة بالفحــص 

ــة،  ــات الجمهوري ــام يف كل محافظ ــورة الع ــفى الث ــة مستش ــن هيئ ــي م الطب

ــم   ــك خت ــتثناء وكذل ــدون اس ــة ب ــات املطلوب ــة كل البيان ــن تعبئ ــد م ــب التأك ويج

وتوقيــع الدكتــور املســئول وكذلــك ختــم املستشــفى.
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         الســجل الجنــايئ والــذي يتــم اصــداره مــن البحــث الجنــايئ )باللغــة 

اإلنجليزيــة )أو مرتجــم مــن مكتــب ترجمــه معتمــد.

ــايئ  ــث الجن ــاب إىل البح ــل الذه ــة قب ــات التالي ــر املتطلب ــب تحض ــى الطال ع

ــايئ: ــجل الجن ــى الس ــول ع للحص

          الجواز ونسخه منه 

          عدد 2 صور شخصية 

          بالنسبة للطالبات مطلوب أيضاً، بطاقة ويل األمر.

ــن  ــق م ــتخراج وثائ ــالت أو اس ــة معام ــد أي ــك عن ــاب كل وثائق ــل اصطح ــا يفض  ك

ــة. ــات بدق أجــل مطابقــة البيان

            بالنســبة للطــالب املتواجديــن يف الصــن يســتطيعون الحصــول عــى هــذه 

الوثيقــة بــكل ســهولة وذلــك بالتنســيق مــع مكتــب الطلبــة األجانــب ويف بعــض 

املقاطعــات مــن خــالل الذهــاب إىل مكتــب الهجــرة والجــوازات وتعبئــة منــوذج 

خــاص لديهــم وبعــد 20 يــوم تقريبــاً ســيتم إبالغــك باســتخراج الوثيقــة.

1

4

2

3

         خطــة دراســية: وهــذه تعتــر متطلب أســايس لطالب املاجســتر والدكتوراه 

ــى  ــة ع ــي الثانوي ــق بخريج ــا يتعل ــة(، في ــن ٨٠٠ كلم ــل ع ــية ال تق ــة دراس )خط

األغلــب ليســت رشط أســايس ولكــن بعــض الجامعــات تطلــب خطــة ال تقــل عــن ٢٠٠ 

كلمــة، ولهــذا يفضــل عمــل خطــة ألي متقــدم.

       كيفية كتابة خطة دراسية مثالية:

ــتوى  ــس مس ــارات تعك ــخصية، بعب ــات الش ــاملة للمعلوم ــة ش ــذة تعريفي أ ( نب

االهتــام الســابق يف التحصيــل العلمــي والنظــرة املتفائلــة ملســتقبل ميلء 

بالعطــاء واملثابــرة. 

عــى  حصــل  وكيــف  الجامعــة  الختيــار  الطالــب  دفعــت  التــي  األســباب  ب ( 

املعلومــات املتعلقــة بهــا، ويفضــل كتابــه كالم جميــل وإيجــايب يعكــس مــدى 
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اهتامــك بالجامعــة املعنيًــة.

ت ( األســباب وراء اختيــار التخصــص وإثرائهــا مبعلومــات متعلقــة مبجالــك ومــدى 

أهميــة هــذا التخصــص واحتيــاج بالدنــا لــه.

ــذا  ــوض به ــاعدة يف النه ــع واملس ــة املجتم ــتقبلية( كخدم ــداف املس ث ( ) األه

العلــم وغرهــا.

      التوصيــات: وهــي مطلوبــة بشــكل أســايس للطلبــة املقدمــن عــى منــح 

املاجســتر والدكتــوراه ويفضــل أن تكــون يف ورقــة رســمية تحمــل شــعار وختم 

ــن  ــة األوىل ع ــة التوصي ــف صياغ ــا وأن تختل ــادرة منه ــة الص ــة أو الكلي الجامع

التوصيــة الثانيــة وأن توضــح يف كال التوصيتــن اســم وصفــة األســتاذ وبريــده 

ــتاذ  ــا أس ــة إم ــه العلمي ــه ودرجت ــه بتاريخ ــه وتوقيع ــم هاتف ــرتوين ورق اإللك

ــر  ــرتط توف ــات تش ــض الجامع ــى أن بع ــا ال نن ــاعد، ك ــتاذ مس ــارك أو أس مش

توصيتــن لخريجــي الثانويــة، لذلــك يفضــل عــى كل متقــدم أن يحتــوي ملفــه 

ــن. ــى توصيت ع

آيلتــس أو توفــل أو أي شــهادة تثبــت         شــهادة إتقــان اللغــة اإلنجليزيــة:

إجــادة اللغــة( بالنســبة لخريجــي البكالوريــوس واملاجســتر، إذا كانــت دراســة 

ــة  ــك درســت باللغ ــة الســابقة باللغــة االنجليزيــة يتــم إرفــاق إفــادة بأن املرحل

الجامعــة  مــن   )English proficiency certificate( يســمى  مــا  أو  اإلنجليزيــة 

التــي حصلــت عــى الشــهادة الســابقة منهــا، والتــي تقــوم بــدور االيلتــس أو 

التوفــل مــع العلــم أن هــذا الــرشط متطلــب للمتقدمــن عــى الدراســة باللغــة 

ــة. اإلنجليزي

ويعتمــد عــى رشوط الجامعــة   ،HSK شــهادة إتقــان اللغــة الصينيــة      

واملســتوى املطلــوب لديهــا، هــذه الشــهادة مطلوبــة للمتقدمــن عــى 

ــة  ــة الصيني ــهادة اللغ ــب ش ــات تطل ــض الجامع ــة، بع ــة الصيني ــة باللغ الدراس
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وهنــاك جامعــات كثــرة ال تشــرتط شــهادة اللغــة بالرغــم مــن أن الدراســة 

للتخصــص باللغــة الصينيــة؛ ألنــه-يف العادة-يوجــد ســنة تحضريــة لدراســة اللغــة 

ــة. ــة الصيني ــة باللغ ــح للدراس ــج املن ــن برام ــون ضم ــة تك الصيني

         الســرة الذاتيــة CV:  نبــذة تعريفيــة مختــرة، املهــارات والخــرات 

الســابقة املرتبطــة بنفــس التخصــص العلمــي موضحــا فيهــا أنــك مؤهــل 

للمنحــة، وتوضــح فيهــا الخلفيــة العلميــة واملهنيــة الســابقة ابتــداًء باملرحلــة 

الثانويــة مــروراً مبعاهــد اللغــة وســنوات العمــل والــدورات التدريبيــة والدرجــة 

العلميــة التــي متتلكهــا وكذلــك نبــذة عــن مــرشوع التخــرج للمرحلــة الســابقة 

ــا. ــث وغره ــراءة والبح ــا كالق ــي تفضله ــات الت ــرًا ارسد الهواي وأخ

ــا  ــب ورمب ــم الطال ــة يف تقيي ــرة الذاتي ــى الس ــدون ع ــن يعتم ــب املرشف * اغل

يكتفــون باالطــالع عليهــا فقــط لذلــك احــرص عــى إعدادهــا جيــداً.

         الشــهائد الداعمــة: يجــب أن تكــون جميــع الشــهادات الداعمــة إمــا باللغــة 

الصينيــة أو اإلنجليزيــة ويفضــل أن تكــون جميعهــا ذات عالقــة بالتخصــص املــراد 

التقديــم فيــه أو تعكــس املســتوى املهنــي والعلمــي للطالــب.

       ملــف لألعــال الســابقة، وهــذا رشط مــن رشوط املنحــة للمتقدمــن عــى 

ــق  ــث يرف ــا، بحي ــة بفروعه ــون الجميل ــة أو الفن ــة املعاري ــات الهندس تخصص

املتقــدم منــاذج ألعالــه الســابقة يف ســيدي مرفــق مبلــف الطالــب باإلضافــة 

.PDF إىل رفعهــا عــر تطبيــق املنــح مــع الوثائــق عــى شــكل ملــف

ــورة  ــه املنش ــة ابحاث ــدم خالص ــق املتق ــورة:  يرف ــاث املنش ــص األبح       ملخ

ــث  ــا البح ــور فيه ــة املنش ــم املجل ــث واس ــوان البح ــك عن ــن ذل ــار متضم باختص

ــط. ــرش والراب ــخ الن وتاري
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        الحســاب البنــي،   عــادة وبشــكل خــاص املنــح الجزئيــة تطلــب حســاب بنــي 

للطالــب أو ألحــد والديــه، لــذا يفضــل أن يكــون هــذا الطلــب جاهــز وهــي عبــارة 

عــن إفــادة رســمية مــن البنــك بــأن الشــخص فــالن لديــه حســاب ورصيــد ال يقــل 

عــن ألفــن  دوالر يف البنــك وتكــون هــذه اإلفــادة باللغــة اإلنجليزيــة. 

ــض  ــة، بع ــات الصيني ــب يف الجامع ــول الطال ــبة قب ــن نس ــزز م ــول  يع ــذا القب ه

ــم  ــى غره ــن ع ــوالت مرشف ــم قب ــن ولديه ــالب املقدم ــل الط ــات تفض الجامع

ألن ذلــك يســهل عــى الجامعــة جهــود كثــرة يف مســألة إيجــاد مرشفــن 

للطــالب ورمبــا رغبــًه يف إزاحــة هــذه املســئولية مــن عاتقهــم وتختلــف أهميــة 

ــن  ــه ضم ــات تصنف ــض الجامع ــاك بع ــرى فهن ــة ألخ ــن جامع ــرشف م ــول امل قب

األولويــات ويِف الجهــة األخــرى هنــاك مــن ال تعطيــه أهميــة كبــرة، وعــى كٍل 

يحــاول الطالــب التأكــد مــن رضورة قبــول املــرشف وذلــك عــن طريــق قــراءة رشوط 

الجامعــة أو االستفســار مــن الطــالب املتواجديــن فيهــا وعــى أي حــال حــاول أن 

تحصــل عــى قبــول مــرشف فــإن ذلــك لــن يكلفــك يشء ويوجــد رابــط يف )الفصل 

األول (يتضمــن منــوذج لكيفيــة البحــث عــن مــرشف يف إحــدى الجامعــات بالصــور 

ــط يف النقــاط التاليــة: ــك الراب ــرد يف ذل ــا مل ي ــاً م ــا أيض ــنوضح هن وس

البحــث عــن املرشفــن املرتبطــن أو القريبــن مــن تخصصــك العلمــي )مــن     

خــالل قــراءة االهتامــات البحثيــة للمــرشف( حيــث تعمــل الجامعــات يف نافــذه 

خاصــة ســرة اتيــة للمرشفــن واهتاماتهــم البحثيــة، وكلــا كان تخصصــك 

العلمــي بنفــس التوجهــات للمــرشف كلــا زادت فرصتــك للحصــول عــى القبــول 

.Acceptance Letter مــن املــرشف

إعــداد رســالة إمييــل تخاطــب فيهــا املــرشف برغبتــك الشــديدة يف     

ــح  ــه وتوض ــت إرشاف ــل تح ــك يف العم ــة ورغبت ــة املعني ــى الجامع ــم ع التقدي

       قبول مرشف: 

أ

ب
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فيهــا اطالعــك عــى أبحاثــه واهتاماتــه )تــم إرفــاق  منــوذج أدنــاه(.

إرفــاق رســالة اإلمييل بكشــف الدرجــات، الدرجــة العلميــة، الخطة الدراســية  ت - 

والســرة الذاتيــة يف ملــف PDF واحــد حتــى يتمكــن املــرشف مــن معرفــة الطالب 

جيــداً والحــرص عــى قبــول املتقــدم خصوصــاً عندمــا تكــون األوراق مرتبــة 

ــر. وملفتةللنظ

انتظر الرد من املرشفن. ث - 

ــع  ــك يف موق ــا كذل ــرشف تجدونه ــول امل ــتارة قب ــة أو اس ــر صيغ              تحض

الجامعــة بعــد موافقــة املــرشف تقــوم بتعبئــة البيانــات الشــخصية الخاصــة بــك 

داخلهــا وإرســالها إليــه ليتــم التوقيــع عليهــا ويعيــد إرســالها إليــك لتصبــح بذلك 

جاهــزة.

- جميع الوثائق تكون إما باللغة الصينية أو اإلنجليزية.

- يفضل أن تكون الصورة عى الجواز والصور التي يف مؤهل قريبة الشبه.

ــك  ــروف وكذل ــس الح ــق نف ــع الوثائ ــواز وجمي ــم يف الج ــون االس ــب أن يك - يج

ــر. العم

- يجب أن تعّمد املؤهالت الدراسية جميعها يف وزاريت التعليم العايل والخارجية.

إمــا مرفــق  الجامعــة  * إمييــالت وأســاء املرشفــن تجدونهــا يف موقــع 

يف إعــالن املنحــة أو يف امللفــات املرفقــة يف موقــع الجامعــة يف خيــار 

اســمه)downloads( كــا توجــد يف أماكــن مختلفــة تســتطيع الحصــول عــى كل 

ــا  ــا كل ــد فيه ــا تج ــدة رمب ــن عدي ــر يف عناوي ــة النق ــع ومحاول ــب بالتطل ــا ترغ م

ــده. تري

* مالحظــة اذا مل تســتطيع الحصــول عــى صيغــة قبــول مــرشف بعــد البحــث يف 

موقــع الجامعــة ميكنــك إعــداد صيغــة خاصــه بك مــع العلــم أن معظــم املرشفن 

يوجــد لديهــم صيــغ خاصــة بهــم.

ت

ث

ج

مالحظات عامة:



117

- الفحــص الطبــي هــو صفحتــن حســب النمــوذج باإلضافــة إىل صفحــة أو صفحتن 

يصدرهــا املستشــفى ويجــب أن يكــون عليهــا نفــس الصــورة ونفــس الختم.

 - قبل البدء بالتقديم يفضل القيام بعمل )Scanner( لكل الوثائق. 

 -الفــرص موجــودة وليســت مســتحيلة وهنــاك مــن يجــد أكــر مــن جامعــة تتجــاوب 

معــه وتبــدي اســتعدادها بالقبــول وهــذا يرجــع إىل اتقــان الطالــب يف البحــث 

والتقديــم.

 قبــل التقديــم ابحــث عــن الجامعــات التــي تعطــي مقاعــد أكــر يف مجالــك عــى 

ــل  ــة مث ــات طبي ــى جامع ــوا ع ــل أن يقدم ــن األفض ــب م ــالب الط ــال ط ــبيل املث س

جامعــة نانجــن الطبيــة وطــالب الهندســة يف الجامعــات الهندســية وهكــذا مــع 

العلــم أنــه قــد تجــد يف فرصــة يف بعــض الجامعــات العامــة.

- بعــض الجامعــات تتطلــب رســوم تســجيل )منهــا يدفــع قبــل القبــول املبــديئ 

ــب أي  ــات ال تطل ــب الجامع ــديئ وأغل ــول املب ــد القب ــع بع ــب الدف ــض يتطل والبع

ــجيل(. ــوم تس رس

ــع  ــة الدف ــك كيفي ــل إلي ــجيل ترس ــوم تس ــب رس ــي تطل ــات الت ــة الجامع    *مالحظ

ــا. ــع له ــي التاب ــاب البن ــك الحس وكذل

-عــى الطالــب أن يتأكــد بــأن الجامعــة تقبــل طــالب يف التخصــص املطلــوب 

ــع  ــة يف موق ــالن املنح ــح يف إع ــذا موض ــه وه ــيقدم في ــذي س ــام ال يف الع

الجامعــة أو التأكــد بــأي وســيلة أخــرى ويفضــل أيضــا التواصــل مــع أحــد الطالــب 

يف الجامعــة قبــل أن يعــزم عــى التقديــم لــي يعلــم مــدى فرصــة القبــول يف 

املجــال الــذي يرغــب فيــه.

- كــون فــرص التقديــم عــى منــح CSC مقتــر عــى اختيــار ثــالث جامعــات فقــط 

فمــن األفضــل أن تختــار مــن الجامعــات القويــة واملتوســطة والضعيفــة حتــى ال 

تضيــع جميــع الفــرص يف الجامعــات التــي يوجــد فيهــا منافســة شــديدة عــى 

ــد. املقاع
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ــة  ــرف رشوط كل جامع ــة وتع ــع الجامع ــى موق ــع ع ــداً أن تطل ــم ج ــن امله - م

ــا. ــم عليه ــل التقدي ــا قب ــة وغره ــك رشوط اللغ ــات وكذل والتخصص

مرفق منوذج ملراسلة مرشف:

Dear professor, Hope this finds you well. I am writing to you regarding Ob-

taining your acceptance to study master degree under your supervision. 

First, I would like to introduce myself, I am .....،، , I a 23years old ,Yemeni 

medical student. I am a last year MBBS student at ......,University expec-

ted to graduate on June 2020. furthermore, I am planning to pursue my 

post-graduate studies at your distinguish university and I am honored to be 

under your supervision. During the years of my study, I have always wor-

ked hard, scoring high grades in most subjects. Therfore, I have obtained 

several certificates for being one of the outstanding students in my batch. 

As I have mentioned I am planning to continue my master degree in neu-

rology study here in this great country. After I have read your profile, and 

got a good understanding of your previous clinical and academic work, I 

was impressed by the great work that your have accomplished. Therefore, 

I would be honored if you would accept me as a student. I deeply assure 

you that studying co mes first at my priority list, and if I am to be given this 

great opportunity, I definitely shall work hard in order to learn the most and 

improve myself academically and clinically. please note, a copy of my Certi-

ficates ,CV and study plan is attached to this email. Eventually, I emphasize 

my great admiration and endless gratitude. Thank you for your considera-

tion. yours sincerely                                                                          
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وختاماً: نوجه رسالة شكر لكل الذين تعاونوا معنا يف إعداد هذا الدليل 

ونخص بالشكر:

الراعي الحري لهذا الدليل واملتعاون مع أنشطة االتحاد دوماً 

املهندس عبد امللك الحداد، 

كا نشكر اللجان الطالبية للعام 2020 الذين ساعدونا يف جمع بعض 

محتويات الدليل.

نتمنى أن يحقق هذا الدليل نتائج إيجابية، ونعتذر عن أي قصور. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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