
 (2023الدوليين بجامعة تونغ جي )خريف  سالبكالوريودليل قبول طالب 

 

على دليل قبول طالب التخصصات التي  االطالعهذا الدليل لقبول طالب التخصصات التي ُتدرس باللغة الصينية، يرجى 

 https://study.tongji.edu.cn/lxsq/xwxm_ywsk/bkywxm.htm ُتدرس باللغة اإلنجليزية:

 

I. :تخصصات قبول الطالب 

لفهرس التخصصات  excelعلى: )جدول  االطالعالتي ُتدرس باللغة الصينية يرجى  سالبكالوريولمعرفة تخصصات 

 المرفق(

 

II. الطالب المستهدفون 

 عاًما 25عاًما وأقل من  18طالب المنح الدراسية: البالغين من العمر  .1

ديسمبر من العام  31عاًما )آخر موعد للتقديم هو  35عاًما وأقل من  18طالب التمويل الذاتي: البالغين من العمر 

 الجاري(

 غير المواطنين الصينيين من خريجي المدارس الثانوية أو أعلى الذين يتمتعون بصحة جيدة؛

مقدم الطلب المهاجر من الصين )البر الرئيسي( وهونغ كونغ وماكاو وتايوان الحاصل على جنسية أجنبية أو كال  .2

، ولديه جنسية أجنبية عند الوالدة، فيجب عليه تقديم المواد والديه أو أحد والديه مواطن صيني استقر في بلد أجنبي

( بخطاب تعليم األجانب الصادر عن وزارة التربية 2020) 12التالية: يجب أن يوافقوا متطلبات المستند رقم 

 والتعليم؛

على  لالطالع النقر أغسطس من عام تقديم الطلب، يرجى 31عاًما قبل  18أولئك الذين تقل أعمارهم عن  .3

 المتطلبات المحددة.

 

III. وقت التقديم 

 2023أبريل  20إلى  2022نوفمبر  5الموعد النهائي لتقديم الطالب الممولين ذاتًيا: 

 2023فبراير  15إلى  2022نوفمبر  5الموعد النهائي لتقديم لطالب المنح الدراسية: 

 

IV.  التقديممواد 

انتبه: في مرحلة التقديم، ينبغي فقط تحميل النسخ اإللكترونية من مواد الطلب في نظام التقديم، إذا تم القبول، يجب إحضار 

النسخ الورقية األصلية من مواد الطلب للتحقق منها عند القدوم إلى الجامعة للتسجيل. إذا تعذر التسليم أو كانت المواد غير 

 فسوف يتم إلغاء القيد بالجامعة. مطابقة للمتطلبات،

 أشهر على األقل( 6صفحة البيانات بجواز السفر العادي الخاص بمقدم الطلب )جواز السفر ساري المفعول لمدة  .1

 شهادة التخرج من المدرسة الثانوية .2

https://study.tongji.edu.cn/lxsq/xwxm_ywsk/bkywxm.htm
https://study.tongji.edu.cn/bkbm18.doc
https://study.tongji.edu.cn/bkbm18.doc


الترجمة بالنسبة للشهادات باللغات األخرى غير الصينية واإلنجليزية، ينبغي تقديم نسخة أصلية موثقة من  –

الصينية أو اإلنجليزية، يجب تقديم المستندات الموثقة من قبل السفارات والقنصليات الصينية في الدول 

 األجنبية أو السفارات والقنصليات األجنبية لدى الصين؛

بالنسبة لطالب الثانوية العامة الذين على وشك التخرج، ينبغي تسليم النسخة األصلية من شهادة التخرج  –

ع الصادرة عن المدرسة التي ينتمون إليها، وإذا تم قبولهم، فيجب عليهم إحضار شهادة التخرج من المتوق

 المدرسة الثانوية األصلية للتحقق منها عند التسجيل.

أيًضا إلى تقديم شهادة إتمام الدراسة التمهيدية لمدة عام واحد وبيان  SPMتحتاج دبلومة التعليم الماليزية  –

 سة التمهيدية.درجات مواد الدرا

 نسخة أصلية أو موثقة من بيان درجات كافة المواد الدراسية الثانوية .3

بالنسبة لبيان الدرجات باللغات األخرى غير الصينية واإلنجليزية، ينبغي تقديم نسخة أصلية موثقة من  –

ت الصينية في الترجمة الصينية أو اإلنجليزية، يجب تقديم المستندات الموثقة من قبل السفارات والقنصليا

 الدول األجنبية أو السفارات والقنصليات األجنبية لدى الصين.

 عند تسليم بيان الدرجات، يوصى بإرفاق وصف لمعايير تقييم األداء. –

الثانوية أو درجات االختبارات الموحدة  للمدارسيمكن أيًضا تقديم نتائج االختبارات الوطنية الموحدة  –

 ونحوها كمواد تكميلية. UEC / A Level / AP / IB / SAT / ACTالمقبولة دولًيا، مثل 

 شهادة الكفاءة اللغوية .4

 نقطة أو أعلى )سارية لمدة سنتين(. 180بمجموع  5من المستوى  HSKشهادة اختبار مستوى اللغة الصينية 

لتعليم الدولي( بكلية التبادل متطلبات االلتحاق ببرنامج البكالوريوس في اللغة الصينية )اتجاه االقتصاد والتجارة/ اتجاه ا ※

 الثقافي الدولي:

 ؛HSKنقطة فأكثر في المستوى الرابع من النسخة الحديثة الختبار  180السنة األولى: 

نقطة فأكثر في المستوى الرابع من  210السنة الثانية )يتم إدراج الطالب في فصول مناسبة وفق مستوياتهم اللغوية(: 

وسنة واحدة من الخبرة في تعلم اللغة الصينية )تقتصر فقط على برامج تعلم اللغة الصينية  HSKالنسخة الحديثة الختبار 

 في الكليات والجامعات أو التخصصات الجامعية التي تدرس باللغة الصينية(؛

من  نقطة فأكثر في المستوى الخامس 210السنة الثالثة )يتم إدراج الطالب في فصول مناسبة وفق مستوياتهم اللغوية(: 

وسنتان من الخبرة في تعلم اللغة الصينية )تقتصر فقط على برامج تعلم اللغة الصينية في  HSKالنسخة الحديثة الختبار 

 الكليات والجامعات أو التخصصات الجامعية التي تدرس باللغة الصينية(؛

 (.HSKنية، ويستغني عن تقديم شهادة إذا تمت الدراسة الثانوية باللغة الصينية، فيجب تقديم شهادة التدريس باللغة الصي

 بيان شخصي .5

(، ويجب كتابة النص المكتوب بلغة تعليم البرنامج الدراسي )ُيكتب سالبكالوريويرجى ملء نموذج البيان الشخصي )

لدراسية النموذج باللغة الصينية للبرامج الدراسية التي ُتدرس باللغة الصينية، وُيكتب النموذج باللغة اإلنجليزية للبرامج ا



 التي ُتدرس باللغة اإلنجليزية(.

 شهور( أو التأشيرة الحالية سارية المفعول المستخدمة في الصين. 6)سارية لمدة  استمارة الفحص البدني لألجانب .6

 إثبات دفع رسوم التسجيل. .7

فروع البنك أو التحويل البنكي عبر اإلنترنت، يحتاج إلى تقديم صورة إليصال التحويل أو لقطة شاشة التحويل عبر 

 للتحويل عبر اإلنترنت.

ال يلزم إثبات دفع الرسوم للتحويالت التي تتم عبر نظام التقديم عبر اإلنترنت، بعد تقديم الطلب يمكن الدفع مباشرة في 

 النظام.

 أولئك الذين لم يدفعوا رسوم التسجيل.لن تتم مراجعة طلبات 

 

مقدم الطلب المهاجر من الصين )البر الرئيسي( وهونغ كونغ وماكاو وتايوان الحاصل على جنسية أجنبية أو كال والديه أو 

 أحد والديه مواطن صيني استقر في بلد أجنبي، ولديه جنسية أجنبية عند الوالدة، فيجب عليه تقديم المواد التالية:

 م الطلب الصيني األصل الذي حصل الحًقا على جنسية أجنبية، يجب عليه تسليم:مقد –

 شهادة إلغاء الجنسية الصينية أو التسجيل العائلي؛ (1)

 شهادة الجنسية األجنبية؛ (2)

 2023أبريل  30إلى  2019أبريل  30نسخة ضوئية من سجالت أختام الدخول والخروج بجواز السفر من  (3)

 9لية في بلد أجنبي ألكثر من عامين، وتحتسب اإلقامة الفعلية في بلد أجنبي لمدة )استيفاء سجل اإلقامة الفع

 أشهر في السنة على أنها عام واحد(؛

 نموذج بيانات الدخول والخروج (4)

وفًقا للوائح ذات الصلة، يجب على الصينيين األجانب، بما في ذلك المواطنون الصينيون السابقون الذين أصبحوا مواطنين 

طفالهم من جنسية أجنبية، واألطفال من جنسية أجنبية لمواطنين صينيين، اجتياز الفحص المسبق لحالة الجنسية أجانب وأ

الذي تجريه الجامعة خالل مرحلة القبول باإلضافة إلى تحديد الجنسية من قبل إدارة الدخول والخروج لجهاز األمن العام 

كنوا من اجتازوا الفحص المسبق لحالة الجنسية أو تحديد الجنسية، سيتم الصيني بعد القبول. بالنسبة لهؤالء الذين لم يتم

 اعتباره بمثابة تنازل تلقائي عن مؤهالت التقديم ومؤهالت القبول المحتملة الالحقة أو هوية الطالب. 

يهم مواطنين مقدمو الطلب الذين حصلوا على جنسية أجنبية بالوالدة في بلد أجنبي، إذا كان كال والديهم أو أحد والد –

 صينيين، فعليهم تقديم:

 شهادة الجنسية األجنبية التي يحصل عليها مقدم الطلب عند الميالد؛ (1)

 2023أبريل  30إلى  2019أبريل  30نسخة ضوئية من سجالت أختام الدخول والخروج بجواز السفر من  (2)

 9اإلقامة الفعلية في بلد أجنبي لمدة )استيفاء سجل اإلقامة الفعلية في بلد أجنبي ألكثر من عامين، وتحتسب 

 أشهر في السنة على أنها عام واحد(؛

 نموذج بيانات الدخول والخروج (3)

https://study.tongji.edu.cn/waiguorentigejianchabiao.pdf


 عند التقديم، يرجى ضغط المواد المذكورة أعاله وتعبئتها وتحميلها إلى عمود "المواد التكميلية" في نظام التقديم.

 

لوريوس لكلية التصميم واالبتكار وكلية الهندسة المعمارية والتخطيط متطلبات المواد التكميلية لتقديم الطلب لبرامج البكا

 العمراني

النقر لالطالع  مقدمي الطلبات للدراسة بكلية لتصميم واالبتكار/ كلية الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانييرجى من 

يم واالبتكار وكلية الهندسة المعمارية متطلبات المواد التكميلية لتقديم الطلب لبرامج البكالوريوس لكلية التصمعلى: "

 "والتخطيط العمراني

وكتابة مستند "المواد التكميلية التخصصية" وفق المتطلبات، وبعد االنتهاء من كتابته، يرجى تحميله إلى عمود "المواد 

 التكميلية" في نظام التقديم.

 

 المواد التكميلية لطلب منحة حكومة شنغهاي الدراسية:

بطلب منحة حكومة شنغهاي الدراسية، فيرجى تسجيل الدخول إلى نظام التقدم لمنحة حكومة شنغهاي الدراسية إذا قمت 

طلب منحة حكومة  اكتمال(، بعد http://study.edu.sh.gov.cn/apply/أواًل قبل البدء في تقديم الطلب لجامعتنا )

 ( وحمله إلى نظام التقديم الخاص بجامعتنا.Bتنزيل جدول منحة حكومة شنغهاي الدراسية )الفئة باي الدراسية، قم شنغه

 

V. طريقة التقديم 

 التقديم عبر اإلنترنت

، info.tongji.edu.cn-http://study تسجيل الدخول إلى نظام التسجيل الخاص بجامعة تونغ جي على اإلنترنت

يوان رسوم  600وتحميل النسخة اإللكترونية لمواد الطلب. يتم دفع  اإلنترنت،يرجى تسجيل حساب وإكمال الطلب عبر 

 تسجيل عبر اإلنترنت، ُتدفع رسوم التسجيل مرة واحدة، وال ُتسترد.

العادي أو بالبريد اإللكتروني، ولن تتم مراجعة ومعالجة انتبه: ُيرجى عدم إرسال نسخ مطبوعة من مواد الطلب بالبريد 

 مواد الطلب الورقية والطلبات المرسلة عبر البريد اإللكتروني.

 

 طريقة دفع رسوم التسجيل:

 عبر اإلنترنت داخل نظام التقديم؛ الدفع عبر اإلنترنت، دفع رسوم التسجيل .1

دفع رسوم التسجيل، قم بتحميل إيصال التحويل في نظام  التحويل البنكي أو التحويل البنكي عبر اإلنترنت، بعد .2

 التقديم عند التقديم عبر اإلنترنت.

 معلومات الحساب:

【国内】（面向中国境内账户）： 

For Accounts in China:  

【国外】（面向中国境外账户）： 

For accounts overseas: 

http://study.edu.sh.gov.cn/apply/
http://study-info.tongji.edu.cn/


户名(Beneficiary)：同济大学 

账号(Beneficiary Bank Account No.)：

033267-00812000848 

开户银行(Beneficiary Bank)：中国农业

银行股份有限公司上海翔殷支行 

中国农业银行股份有限公司上海翔殷支

行行号(Bank Number）：

103290035039 

地址(Address)：上海市杨浦区翔殷路

1128号  

Beneficiary: TongJi University 

户名：同济大学 

Beneficiary Bank: Bank of China, Shanghai 

Branch yangpu sub-branch 

开户银行：中国银行上海市赤峰路支行 

Address: NO.83 chifeng road, shanghai, 

200092, P.R.China 

地址：中国上海市杨浦区赤峰路 83号（邮

编：200092） 

Beneficiary Bank Account 

No.: 433859245525 

账号：433859245525 

Swift number: BKCHCNBJ300 

转账号：BKCHCNBJ300 

 

على فهرس التخصصات لمعرفة معيار الرسوم الدراسية، يجب دفع الرسوم الدراسية ورسوم التأمين  االطالعيرجى 

 رنمينبي/ سنة( عند القدوم للتسجيل في الجامعة. 800لإلصابات العرضية والعالج الطبي في المستشفيات >)

 

VI. :عملية القبول 

وُتنظيم االختبارات التحريرية أو المقابالت من قبل تتبنى جامعة تونغ جي نظام مراجعة الوثائق لقبول الطالب،  .1

 كل كلية تخصصية. ستقوم الجامعة بإجراء تقييم شامل بناًء على حالة الطالب واختيار األفضل للقبول.

يرجى مالحظة أنه بعد تقديم الطلب، تأكد من التحقق بانتظام من الرسائل الموقع اإللكتروني وحالة الطلب في  .2

وإكمال كل خطوة وفق إشعارات معلومات الجامعة، إذا لم يتم التحقق من اإلشعارات في الوقت نظام التقديم، 

 المناسب وتأخرت عملية المتابعة، يكون مقدم الطلب مسؤوالً عن ذلك.

يرجى متابعة حالة طلبك في نظام التقديم دائًما، إذا تم قبولك، فسوف تتغير حالة الطلب إلى حالة القبول. بعد  .3

 ن من القبول، سيتم إرسال إشعارات القبول ومواد القبول األخرى تباًعا.أسبوعي

" المحدث في الموقع للحصول على المعلومات المتعلقة بالقدوم إلى Orientationيرجى متابعة محتوى قسم " .4

 الجامعة لتسجيل الحضور.

 

VII. المنح الدراسية 

 ين والدول األخرى(منحة الحكومة الصينية الدراسية )البرامج الثنائية بين الص .1

تقدم وزارة التعليم الصينية منًحا دراسية كاملة أو جزئية وفًقا التفاقيات التعاون والتبادل التعليمي أو التفاهمات التي تم 



التوصل إليها مع الحكومات والمؤسسات والجامعات والمنظمات الدولية ذات الصلة في البلدان ذات الصلة. يختلف توقيت 

ولة )بوجه عام بين شهري نوفمبر ومارس(، يرجى االستعالم مباشرة من السفارات )القنصليات( واإلدارات التقديم لكل د

الصينية ذات الصلة في بلدك. سيتم إرسال مستندات القبول لك من قبل هيئة قبول المنح الدراسية )اإلدارات ذات الصلة 

 في بلدك والسفارات الصينية )القنصليات( في الخارج(.

الدخول إلى موقع المجلس الوطني للمنح الدراسية الصينية لمعرفة التفاصيل المحددة سجل 

(.(http://www.csc.edu.cn 

 منحة حكومة شنغهاي الدراسية .2

 ليم العالي في جامعات شنغهاي.تم تأسيسها بواسطة لجنة التعليم لبلدية شنغهاي لدعم الطالب األجانب المتفوقين لتلقي التع

 على صفحة اإلنترنت:  االطالعلمعرفة تفاصيل تقديم الطلب، يرجى 

 https://study.tongji.edu.cn/info/1043/1115.htm منحة حكومة شنغهاي الدراسية للطالب األجانب

 

VIII.  األخرىالمعلومات 

األجانب بعد التحاقهم بالجامعة تكون دراسة تجريبية، إذا بلغت نقاط الرسوب  سالبكالوريوالسنة األولى لطالب  .1

نقطة دراسية أو لم يتم استيفاء المتطلبات التي أعلنتها الكلية، فسيتم  25بالمواد الدراسية في العام الدراسي األول 

 مواصلة دراستهم في السنة الثانية. سحب الطالب من الجامعة، ولن يتمكنوا من

يجب أن يحمل الطالب المقبولون جوازات سفر عادية، "خطاب إشعار القبول بجامعة تونغ جي"، "استمارة طلب  .2

( والمضي إلى السفارات )القنصليات( الصينية JW202تأشيرة للطالب األجانب للمجيء إلى الصين" )نموذج 

سية، واالحتفاظ بالمواد المذكورة أعاله، والذهاب إلى جامعة تونغ جي لمتابعة بالخارج لعمل تأشيرة الدخول الدرا

إجراءات التسجيل في الوقت المحدد باإلشعار، وعمل وثيقة اإلقامة وفق اللوائح ذات الصلة إلدارة الخروج 

 والدخول التابعة لمكتب األمن العام في شنغهاي.

ا، يرجى االتصال برقم حجز السكن الجامعي للطالب الدوليين السكن: لحجز السكن داخل الحرم الجامعي مسبقً  .3

. إذا اكتمل حجز السكن الجامعي، يرجى ترتيب اإلقامة الخاصة بك 65983001-008621بجامعة تونغ جي: 

 خالل فترة الدراسة. يتم ترتيب سكن الطالب الحاصلين على منحة دراسية كاملة من قبل الجامعة دون حجز.

 https://study.tongji.edu.cn/info/1023/1058.htm داخل الحرم الجامعي: مقدمة عن السكن

 

IX. طريقة االتصال 

  مكتب الطالب الدوليين بجامعة تونغ جي

قة يانغ بو، مدينة شنغهاي، الصين. طريق سه بينغ منط 1239المبنى الشامل بجامعة تونغ جي،  705العنوان: حجرة  

 200092الرمز البريدي: 

  Email: fangxiaozhi@tongji.edu.cn: فانغ شياو تشي، سالبكالوريواألستاذ المسؤول عن برامج 

http://www.csc.edu.cn/
http://www.csc.edu.cn/
https://study.tongji.edu.cn/info/1043/1115.htm
https://study.tongji.edu.cn/info/1023/1058.htm


 65980380-021：الهاتف

 65983611-021الخط الخاص لالستعالم عن قبول الطالب:  

فيرجى الرجوع إلى التفسير النهائي لمكتب الطالب الدوليين بجامعة تونغ إذا كان هناك أي تغيير في المحتوى أعاله، 

 جي، ويرجى متابعة الموقع اإللكتروني لمكتب الطالب الدوليين بجامعة تونغ جي للحصول على التحديثات.


