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Study in China 
 

 
 

 
 

Study in China 
 الصين في الدراسة 

 1.338 من أكثر ٌقطنها حٌث العالم؛ فً سكاًنا األكثر الدولة هً الشعبٌة الصٌن جمهورٌة
 كانت الصٌن وكلٌات جامعات من تعلٌمً مركز 69 آسٌا. هنالك شرق تقع فً .نسمة ملٌار
 ترتٌب تحتل التً والجامعات المعاهد الكثٌر من هناك إنه فضالً عن العالمً، التصنٌف ضمن
 .آسٌا مستوى على ممتاز

 



 

 

 بكٌن :العاصمة 
 

 المندرٌنٌة الصٌنٌة :الرسمية اللغة 
 

 الصٌنً الٌوان: المتداولة العملة 
 

 - الدراسة تكاليف : 
 .دراسته ٌنوي الطالب الذي التخصص وحسب وأخرى جامعة بٌن الدراسٌة الرسوم تختلف

 عن تبحث كنت حال وفً كافة التخصصات، بٌن من كلفة األعلى هً الطبٌة التخصصات وتعد
 .العالً التصنٌف ذات بتجنب الجامعات ٌنصح منخفضة بتكالٌف دراسة

 
 : لمعيشة ا * تكاليف -

 حتى  700بٌن  المدن تلك فً معٌشة تكالٌف ٌلزم إذ للمعٌشة، كلفة األعلى وشنغهاي بكٌن
ا دوالر  1200 ًٌ ً  شهر  األرخص األخرى المدن فً .والمواصالت والطعام السكن ذلك متضمنا

ً  الطالب ٌحتاج  السكن منه ٌتوافر والذي كذلك متضمناً السكن دوالر 600 إلى 350 بٌن وسطٌا
 .أًٌضا والسكن المشترك الصغٌرة والشقق الجامعً

ا ٌكلف والذي األرخص، الجامعً السكن ٌعد ًٌ  المدٌنة دوالر حسب 400 إلى 100 بٌن شهر
 .والجامعة

 
 : اللغة وتعلم  * العمل -

 الذٌن للطلبة الدولٌٌن ٌمكن كذلك دراستهم، فترة طٌلة جزئً بدوام بالعمل للطلب ٌسمح - »

 كعمل التعلٌمٌة من المراكز العدٌد فً الصغار أو للكبار اإلنكلٌزٌة تدرٌس اإلنكلٌزٌة ٌتقنون
 .دراستهم جانب إلى جزئً بدوام

 

 إنها العالم، إال لغات أصعب من واحدة بأنها الماندرٌن لغة عن معروف هو مما الرغم على - »

 الجامعات توفر معظم إذ هناك، بتعلمها الطالب فكر ما إذا الصعوبة بتلك األمر ٌكون لن
 اللغة وسط فً سٌكون إن الطالب عن ل فض األجانب، للطلب الماندرٌن لتعلٌم خاصة كورسات

 دراسٌة المسار الطالبً خدمات شركة تقدم .تعلمها من األمر هذا سٌسهل وبالتالً الثقافة،
 الدراسٌة التأشٌرة على للحصول متكامل ٌؤهلهم ملف للطلب تضمن للصٌن

 
 
 
 

 : الصين في الدراسة * ميزات -
 واالقتصاد المعرفة قطاعات شتى فً هائل تطور حقق بلد فً الدراسة <
 وجمٌلة امنة بٌئة <
 ممتازة وسمعة دولً اعتراف ذات جامعات <
 العالم دول بباقً مقارنة جدا معقولة والمعٌشة الدراسة أسعار <
 الدراسٌة. كإحدى المواد الصٌنٌة اللغة الطالب ٌتعلم لكن االنكلٌزٌة اللغة هً التدرٌس لغة <
 العمل وٌحب طٌب شعب <
 
 الصينية:  الجامعات أفضل*  -



 

 

• University of Science and Technology of China 

• Tsinghua University 

• Nanjing University 

• Peking University 

• Huazhong University of Science and Technology 

• Zhejiang University 

• Sun Yat-Sen University 

• Shanghai Jiao Tong University 

• Harbin Institute of Technology 

• Fudan University 

 

 

 * متطلبات السفارة الصينية -

 أشهر 6 عن صالحٌته تقل ال سفر جواز -»

 عنها وصورة األصلٌة التأشٌرة طلب استمارة -»

 المعدٌة واألمراض اإلٌدز فحص متضمن طبً فحص -»

 الدرجات وكشف الطالب ٌملكها التً والعملٌة العلمٌة الشهادات -»

 سكن وجود إثبات وثٌقة -»

 عنها صورة وأ الجامعة من األصلٌة القبول رسالة -»

 عدم محكومٌة. -»

 

 التقديم: فترة 
 9  الشهر الى 1 الشهر من متاح الجامعات فً التقدٌم

 

 الدراسية واألقساط الرسوم*  -
      إلى تصل أن وٌمكن ،دوالر 150 حتى 90 ٌقارب مما تبدأ الجامعة إلى التقدٌم رسوم - »

200 $ 

 دوالر 3300 بٌن ما الصٌن فً الحكومٌة الجامعات فً الدراسة تكالٌف متوسط ٌبلغ - »

 . سنوٌاً   $ 10000و

 $ 4500 و 2200 بٌن ما تتراوح اإلنجلٌزٌة باللغة دراسً برنامج فً الدراسة تكالٌف - »
 . سنوٌاً 

 االختصاص و الجامعة بحسب األسعار تختلف  *
 : المسار الطالبي يقدمها التي الخدمات*  -

 جامعٌة ودعوة قبول - »

 ذاتٌة سٌرة - »

 دافع رسالة - »

 سكن اثبات وثٌقة تأمٌن - »

 السفارة فً موعد حجز - »

 للطالب تحضٌرٌة مقابلة إجراء - »

 للسفارة التأشٌرة طلب استمارة تعبئة - »

 صحً تأمٌن حجز »



 

 

 الطٌران تكت حجز - »

 المطار من استقبال - »

 الجامعة فً التسجٌل - »

 اإلقامة إجراءات استكمال - »

ً  الطالب كان بحال  الحصول بطلب تكون األولى الخطوة دراسٌة فٌزا على للحصول بالتقدم مهتما
 .شركتنا من المقدمة المجانٌة الملف دراسة خدمة على

 
 

 : ملف لدراسة المطلوبة * المستندات
 أوالً : درجة البكالوريوس:

 السٌرة الذاتٌة 
 الثانوٌة العامة شهادة  •

 شهادة المٌالد 

 تزكٌة واحدة 
 األقل على أشهر 6 لمدة صالح سفر جواز • 

 
 ثانياً: درجة الماجستير:

 السٌرة الذاتٌة • 

 الثانوٌة العامة 

 بدراستها قام التً بالسنوات درجات إفادة درجة البكالورٌوس وكشف 

 تزكٌتان / توصٌات 
 األقل على أشهر 6 لمدة صالح سفر جواز • 

 شهادات عملٌة، خبرة مثل : )شهادات إضافٌة مستندات وجود بحال  >
 إرفاقها. ٌرجى  )لغة شهادات علمٌة،

 
 ثالثاً: درجة الدكتوراه

 إضافة لما سبق مطلوب:
 ثالث تزكٌات/ توصٌات -
 (Proposalمقترح دراسة ) -

 
 
 

 : العمل خطوات* 
 :ٌلً ما تحدٌد الطالب على الملف لدراسة المذكورة األوراق وتقدٌم الشركة مقر زٌارة عند
 علٌها بالتقدٌم ٌرغب التً الدولة اسم <
 ٌرٌدها التً الدراسة لغة <
 ) دكتوراه -ماستر -لورٌوسابك(  المطلوبة الدراسٌة المرحلة <
 المطلوب الدراسً ختصاصاال <

 :للطالب ٌحدد ساعة 72 وخلل الملف بدراسة المختص الفرٌق ٌقوم
 األفضل الجامعات أسماء <
 المتاحة االختصاصات <
 االختصاص دراسة مدة <



 

 

 الجامعٌة األقساط <
 المتاحة الدراسة لغة <
 الخدمات لتأمٌن التكلفة و المدة <
 المستحق المبلغ وسداد االتفاق عقد توقٌع ٌتم الطلب تثبٌت فً العمٌل رغب بحال <
 خلل الخدمة لتأمٌن التنفٌذٌة بالخطوات البدء ٌتم والمالٌة القانونٌة اإلجراءات من نتهاءاال بعد <

 العقد علٌها ٌنص التً المدة
 الملف. دراسة بعد حصراً  والمدة التكلفة تحدد طالب كل ملف حسب البٌانات الختلف نظراً  <

، وفرٌق شركة فوزي أبو عودهدكتور/   :مع أطٌب التحاٌا والمنى من المدٌر التنفٌذي

 المسار الطالبً
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 –شارع عمر المختار  –طرابلس  –شركة المسار الطالبي للتدريب وتنمية الموارد البشرية 
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