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الرحیم الرحمن هللا بسم

الى السفر دلیل یدیكم بین تقدم ان االجتماعیة اللجنة یسر ... المسافرون االخوه - الطالب االخوة
المتوالیة الھیئات بھا قام وتعلیمات سابقة بأدلة باالستعانھ اعداده تم الذي ... 2018 للعام الصین

منھم: واخص جمیعا لھوالء والتقدیر الشكر ...جزیل لالتحاد

م 2016 لالتحاد االجتماعي المسؤول المذحجي حازم ا/

م 2015 لالتحاد االجتماعي المسؤل الكلعي عادل / د

م 2017 لالتحاد االجتماعي المسؤول الحمادي جابر / م

االتحاد رئیس السماوي علي / والمھندس م 2017 االتحاد رئیس البركاني عبده / د من لكل الشكر وكذلك
حسین طھ ود/ حسن مروان / د و المعلمي ھاني / والمھندس 2015م

المداني علي محمد حمزة م/ تحیات مع

م 2018 الصین في الیمن طالب اتحاد - االجتماعي المسؤول

التحیة خالص وتقبلو وامنھ سعیده رحلة لكم نتمنى

: على الدلیل ھذا یحتوي

شائعة -اسئلة

السفر قبل تجھیزة یجب -ما

للسفر التقدیریة الشخصیة -المصاریف

معك تاخذ ان یستحسن -ما

مسقط الى صنعاء من الرحلة -تفاصیل

الصینیة السفارة في الفیزة -معاملة

للصین والسفر للسفر -الحجز

لوطنك) سفیرا كن ) عامة -نصائح

العائلة -استقدام

ببكین الیمنیة بالسفارة التواصل -وسائل

2018م الصین في الیمن طالب التحاد االداریة -الھیئة

اللجان رؤساء -بیانات
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الطبي؟1- الفحص صالحیة فترة كم

الدم بنك في المعمول ھو والفحص اشھر، ستة الطبي الفحص صالحیة فترة
للسفارة لتقدیمة الطبي الفحص وتحتاج حكومي، مستشفیي أي او الجمھوري والمستشفى

, الصین داخل اإلقامة لعمل الوصول بعد وأیضا للفیزه التقدیم اثناء عمان في الصینیة
$.100 تقارب الصین في الفحص عمل تكلفة النھ الیمن في عملھ ویفضل

مقبول؟ غیر صنعاء من الصادر الجواز -2ھل

السفارة في مقبولة الیمنیة الجمھوریة محافظات جمیع من الصادرة الجوازات  كل
للصین والسفر الصینیة

جدید؟ جواز ومعي القدیم بالجواز القبول واوراق القدیم بالجواز قدمت اذا الحل ھو -3ما

بعض مع المعاملة اثناء وتقدیمھم والجدید القدیم بالجوازین تحتفظ  ان

والجنبیة؟ الشعبیة المالبس اخذ مسموح -4ھل

.الشحن حقیبة في وتوضع اخذھا یمكن والجنبیة مالبس من تحب ما اخذ مسموح

؟ الجامعھ المحددمن الموعد قبل السفر یمكن -5ھل

السكن لك توفر ولن الموعد قبل عنك مسؤلة غیر الجامعھ ان لك على یترتب الكن یمكن
یت قد , الموعد حتى حسابك على وتسكن الشرطھ مركز في بنفسك للتسجیل تحتاج وبالتالي
في العرقلھ یعض ایضا تالقي وقد , مبكرا الموعد كان اذا الصیني القنصل قبل من عرقلتك م
معاملة تخلص والزم للصین وصولك تاریخ من شھر لدیك ,,, وصولك عند المطارات بعض
مع تتعاون لن الجامعھ الن المعاملھ تكمل ان قبل المھلھ تنتھي فقد مبكرا قدمت واذا االقامھ

للتسجیل. المحدد الموعد قبل ك

في تحطھا وال دائما معك وجوازك اوراقك تكون ان یجب احذر
والمطارات المنافذ او الطریق في البرازھا تحتاج قد الشحن .حقائب

مالحظة

شائعة اسئلة
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:اآلتي تجھیز یتم والفیزا القبول اوراق على الحصول بعد

الى اضافة الصیني الفحص نموذج ( ...الخ الصدر اشعة - الكبد - الدم فحص ) متكامل.. طبي فحص : اوال
فحوصات لعمل الطالب یضطر وال بالصین ھنا تعتمد لكي كامل مختمة بالمستشفى الخاصة الفحوصات اوراق

أشھر.( ستة لمدة صالح الطبي الفحص : (مالحظة دوالر ١٠٠ حدود تكلف قد ھنا كاملة

. اإلقامة لعمل تحتاجھا الجامعات فبعض الجنائي) البحث صحیفة ) والتشبیة الفیش ورقة تجھیز : ثانیاً

نسخ 3 االقل على صورة من اكثر شي لكل كاملة والمعمدة- بالوثائق-المترجمة جاھز الطالب یكون : ثالثا
. حدیثة شخصیة صور 10-8 فلتكن الشخصیة الصور وكذلك .. وثیقة كل من

تعبئتھا ویتم مسقط في الصینیة بالسفارة الخاصة الصینیة الفیزا على الحصول استمارة تحمیل : رابعا
في السفارة في العادتھا الطالب یضطر ال كي اخطأ اي عن بعیداً ودقة بتركیز یدوي- ولیس بالكمبیوتر

واكثر اكثر ویتعب مسقط

,,, جدا مرتفعھ المنفذ في االسعار الن ومناسبة سفرقویة وحقائب الشخصیة اشیائك كل شراء : خامسا
بھا والسیر سفرك حقائب لحمل تحتاج قد النك مناسبة عجالت وذات قویة السفر حقائب تكون ات ویجب

طویلة. لمسافات

او الصینیة االتصال شركات شرائح فیھ تعمل ھل اوال فتاكد محمول تلفون شراء ترید كنت اذا : سادسا
الصین. من والشراء االنتظار االفضل

الطبعات یقبلوا ال عمان سلطنة في ، فوق فما ٢٠٠٩ طبعة تكون ان یجب معكم التي الدوالرات : سابعا
المھرة من تشتروھا عمانیة عملة تحتاجوا ایضا . منخفض بسعر یصرفوھا ٢٠٠٩ قبل وطبعات ، القدیمة

بسیط. مبلغ صنعاء من تشتروھا صینیة عملة وكذلك

الطالب لمكتب باھدائھا وقم الیمني والتراث الثقافة توضح الیمن عن تذكار او تحف بشراء قم : ثامنا
بعد. فیما المكتب مع عالقتك على كبیر تاثیر ولھ الیمني االنسان عن حسنھ صوره یعكس ھذا ,, االجانب

ھاتفك من سواء اخرى دول في او الیمن في بالحرب تتعلق التي والفیدیوھات الصور كل بحذف قم : تاسعا
فقط. والتعلیم التعلیم وھو ھدفكم اجل من وتصلوا الیمن وضع تنسوا ان ونرجوا ، الكمبیوتر جھاز من او

السفر قبل تجھیزة یجب ما

http://www.ysuc.org


2018 الصین في الیمن طالب التحاد االجتماعیة اللجنة / اعداد

2018 الصین الى المسافر الطالب دلیل
Yemen Students Union-China اتحاد الصــــین في الیمن طـــــالب

https://www.facebook.com/groups/ysuc.org الفیسبوك : http://www.ysuc.org االتحاد موقع :

الشخص صرفة وحسب الوضع حسب تختلف وقد تقدیریة المبالغ ھذه
او فوق وما 2009 طبعة بحوزتك التي الدوالرات كل تكون ان یجب سابقا ذكر كما

الصین او عمان او المنفذ في صرفھا في كبیرة صعوبة ستالقي
من لدیك تبقى ما بتحویل قم الغالي الوطن ارض مغادرة وقبل العبور فیزة خروج بعد

عماني لایر 150 حوالي بحوزتك یكون وبحیث ... عماني لایر الى الیمني الریال
لایر من معك تبقى ما بتحویل قم السفر وقبل عمان في المعاملھ من االنتھاء بعد كذلك

صیني. رممبي 700 االقل على معك یكون بحیث صیني رممبي او دوالر الى عماني
ان بالضرورة لیس ,,, $ 1500 معھ باخذه الطالب ینصح الي التقدیري االجمالي المبلغ

المبلغ. اجمالي یستغرق

مالحظات التقدیریھ التكلفة المرحلھ م

یمني 18000لایر مصروف + شحن الى صنعاء من الباص
الطریق

1

-3ایام 5 یمني 5000لایر الواحد للیوم المنفذ في مصروف + شحن فندق 2

عماني 25لایر مسقط الى صاللھ من + صاللھ الى المنفذ من
اتصال شریحة + الطریق مصروف +

3

عماني 25لایر الفیزة رسوم 4

4-2ایام عماني 20لایر للیوم مواصالت + صرفة + مسقط في فندق
الواحد

5

مدینة حسب
نوع الوصول

ووجود الطیران
الرحالت

400-600$ الصین الى الطیران تذكرة 6

صیني 500رممبي في تستقر حتى ومواصالت تقدیریة صرفة
مسكنك

7

للسفر التقدیریة الشخصیة المصاریف
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قد األغراض وھذه السفر أغراض بتجھیز شخص أي یقوم أن السفر عند المعروف من : -1الحقائب
من المناسب النوع إختیار علیك فیتوجب لذلك األشیاء من وغیرھا والكتب الوجبات وبعض الثیاب تشمل
معك أخذھا تنوي التي الحقائب أو شحنھا تنوي الذي الحقائب سواء والمقاسات الحجم حیث من الحقائب
اغراضك حامال ستمشي النك الحركھ سھلة عجالت وات وعملیة قویة حقائب تكون ان ویجب الطائرة فوق
الشركات وتختلف كیلوجرام ثالثون یكون ما غالبا محدد بوزن تسمح الطیران شركات طویلة لمسافات
من تتأكد أن علیك یتوجب كما كیلوجرام. وأربعون خمسة أو وعشرون بخمسة تسمح الشركات فبعض

المطار. في الزائد الوزن لرمي أو الزائد الوزن عن للدفع تضطر ال حتى حقائبك وزن ضبط

في ھنا منھا الكثیر یوجد ألنھ بالبشرة العنایة ومواد الكریمات حمل في تجتھدي ال للبنات : -2للبنات
ممن كنتي إذا الشعر وكریمات والحناء كالبخور بالصین متوفرة الغیر األشیاء أخذ یمكنك ولكن الصین
وال . الزیتون زیت خاصة متوفرة الطبیعیة فالزیوت الطبیعي الزیت تفضلین كنت إذا أما الكریمات یستخدم
في تجدینھا ال قد والتي تفضلینھا التي المالبس بعض أو العباءة أخذ یمكنك كما . الفازلین علبة أخذ تنسي

الصینیین. وبین بیننا والدیانات الثقافات في إختالف لوجود نظراً الصین

مصحفك ھو بتجھیزه تقوم شي أول فلیكن أخذھا المراد األغراض من تحققت أن بعد : -3المالبس
القیمھ األشیاء من الكثیر ھناك ألن المالبس من الكثیر تأخذ ال . الشخصیة واألغراض الثیاب ,ثم وسجادتك
یمكنك الطیران بشركات المسموح الوزن باالعتبار تنس وال معك أخذھا تحتاج الصین في موجودة غیر
جمیلھ وبمودیالت الصین في منھا العدید شراء یمكنك فالمالبس الضروریات واخذ المالبس من االتقلیل
الشتاء فصل ظھور عند شرائھا األفضل من و الشتویة المالبس تأخذ ال ان یستحسن ,كما مناسبة وأسعار

فیھا. ستدرس الذي المنطقة في للبرد المناسب وبالشكل للصین وصولك بعد

معك تأخذ ان یستحسن ما

المناسبات في إلرتدائھا والكوفیة المعوز او والغتره األبیض الثوب اخذ تنسى ال الشباب
الجمیلة التقلیدیة بالمالبس للمشاركة أو العید صالة أو الجمعة صالة مثل والوطنیة الدینیة

الجامعة تقیمھا التي الثقافیة اإلحتفاالت في الجنسیات المختلفین زمالئك بین

مالحظة

http://www.ysuc.org


2018 الصین في الیمن طالب التحاد االجتماعیة اللجنة / اعداد

2018 الصین الى المسافر الطالب دلیل
Yemen Students Union-China اتحاد الصــــین في الیمن طـــــالب

https://www.facebook.com/groups/ysuc.org الفیسبوك : http://www.ysuc.org االتحاد موقع :

الخاصة البھارات بالصین متوفرة وغیر تحتاجھا قد الذي األشیاء ضمن من : والبھارات -4المأكوالت
المطاعم تتوفر ال قد أو الصیني األكل مع تتأقلم ال قد البدایة في ألنھ العربیة والنكھات الیمني بالطبخ
لمن والحُمر الحلقھ بعض أمكن وإذا البلدي العسل وكذلك التمر من كیلو اخذ یمكنك ,كما منطقتك في العربیة
في متوفرة األجنبیة المواد اغلب ألن عربیاً المصنعة المعلبة المأكوالت بعض من بأس وال . ذلك یحب
جالیات فیھا تتواجد التي الصینیة المدن بعض من أو اإلنترنت عبر البیع مواقع من شرائھا یمكنك الصین
بعد األول األسبوع في وخاصة جداَ مھم فالكعك وأمھاتكم أمھاتنا یحفظ ربنا الوالده كعك تنسى ال كما , عربیة
أن ھو علیك ما كل بك لالعتناء زوجھ أو أم یوجد وال غربھ في ستكون أنك تذكر . الصین إلى وصولك
علینا هللا أدامھا بالصحة تنعم حتى والتنظیف األكل طبخ في نفسك على وتعتمد الزوجة أو األم لنفسك تكون

الصین. إلى قدومك قبل الطبخات بعض تعلمت إذا بأس وال وعلیكم

أدویة من تحتاجھ ما تجد ال قد ولكنك . المدن داخل األماكن من الكثیر في الصیدلیات تنتشر : -5األدویة
ویجب طبیب لوصفة تحتاج ھنا األدویة من فالكثیر سھولة. وبكل الیمن في الصیدلیة من تأخذھا أن تعودت
كمسكنات األدویة بعض إلى تحتاج قد . العالج لك یصرف حتى الطبیب ومعاینة المستشفى إلى الذھاب علیك
العضالت اآلم ومراھم الفیتامینات وبعض الحموضة ومضادات الصداع أدویة أو البرد نزالت وأدویة اآلالم
أند كولد والبنادول إكسترا البنادول مثل . منھا بعض خذ الحیویة المضادات وبعض الفیتامینات وبعض

وفلولتارین. فلو
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من شخصان ویساعده المجموعة عن مسؤول متطوع مندوب ھناك یكون أن یجب
مسقط. مطار من المغادرة وحتى صنعاء من الخروج من السفر امور ترتیب اجل

التي او االتحاد وفرھا التي بالتعلیمات وااللتزام التعاون الجمیع على یجب
المندوب. بھا سیوافیكم

تحتاجوھا سوف منھا نسخ وعمل شخصیة وصور وثائقكم كل واصطحاب تصویر
عمان. وفِي الطریق في

المؤسسة أمام الیمن باب في (مكاتبھم اخرى نقل شركة اي او البراق شركة عبر : شحن -1صنعاء

بحجز ینصح الوصول وعند ، 30 تقریبا الرحلة مدة ، یمني لایر 13000 التذكرة قیمة ، ( االقتصادیة

الباص. موقف من مشیا إلیھ الوصول ویمكن النقل لشركة موقف أخر من بالقرب فندق

ویفضل- منھم كل عن نسخھ واعطائھ العنثري لمكتب والجواز القبول اوراق عرض یتم

فقط. المندوب طریق عن معھ التواصل یكون ان

مسقط)- في الصینیة للسفارة ستسلم التي ) الفیزة على استمارةالحصول بتعبئة قم

. المنفذ في وطبعتھا الكترونیا

لن ألنك صاللة إلى االنطالق قبل عماني إلى یمني مبلغ من معك تبقى ما جمیع بصرف ینصح : مالحظة
عمان داخل صرفھا تستطیع

الرحلة تفاصیل

شحن فنادق اتصال وسائل

محمد - الخلیج فندق  

+967 713 744 526 +967 713 304 057

زبار محمد - مأرب فندق

 +967716058848 +967 05 630 815

صاللھ لیالي استراجة – عواض ابو

+967 735476282
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باص استئجار او العنثري مؤسسة مع والسفر االنتظار یمكن , ساعات ست السفر مدة : صاللة -2شحن
معھ. والسفر

الرصید- مع عماني لایر 3 بسعر تل عمان شریحة قطع صاللة إلى الوصول عند یفضل
الخلیج. نقلیات من قریب وموقعھا التواصل لسھولة أب واتس وباقة

ساعة، 12 السفر مدة : مسقط إلى -3صاللة

-7 ب الواحد عبرھا الحجز یمكنكم بحیث بصاللة الخلیج نقلیات مكتب إلى إیصالكم سیتم
. مسقط الى ساعتین كل تتحرك وھي عماني لایر

ختم- بتصویر وقم الصینیة للسفارة تصل ان وقبل سفرك اثناء تصویر مكتب عن ابحث
من خالیة منطقھ في تقع السفارة , العماني المنفذ في جوازك على یختم الذي عمان دخول

التصویر. في صعوبة وستجد المحالت
من- قریبا یكون ان ویفضل مسقط إلى الوصول فور مسقط في الفندق حجز یتم ان یفضل

السفارة.

- لھم ویكن الیمنیین یحترم وشعب الھدوء وطبعھم ومھذب محترم شعب العماني الشعب
والتقدیر اإلحترام كل .

- الحدیث عدم ویفضل السیاسي بالحدیث التطاول عدم عمان سلطنة إلى للمسافرین یفضل
واجب التحذیر فلذلك لرئیسھ ومحب لدولتھ محب شعب عمان شعب ، أساسھ من فیھ .
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رسالة اصل -2 الدراسة. فیزة أصل -1 التالیة: الوثائق معكم تكون أن یجب
دخول ختم من صورة -4 منھ وصورة الجواز أصل -3 منھما. لكل وصورة القبول
أو مصمغ مؤرخة موقعة أصل للفیزة التقدیم استمارة -5 الجواز. في الذي عمان

.6 في 4 وواضحھ حدیثة شخصیة صورة علیھا مدبس
.مرفوضة الصور لذلك الحكومیة الدعوة أو الجامعة قبول مــــــن فقط األصل تقبل السفارة

أصحاب أو جزئیة منح لدیھم او الخاص نفقتھم على یدرسون الذین السفارة في
على سینفقون این ومن الصین في سیعیشون كیف عن القنصل سیسألھم العائالت
ھذه في ، دوالر 2000 عن یقل ال مبلغ إظھار الطالب یلزم حینھا في أنفسھم
مرة كل وأعطوھا خارج الدوالرات وتجمعوا بینكم فیما تتكافلوا أن یجب الحالة

بھا یدخل لطالب
على للحصول التقدیم نموذج مع وترتیبھا اللیل من والملفات الوثائق تجھیز

وجدت. ان األخطاء ومراجعة الصینیة الفیزة
تسببوا ال حتى صغیرة مجموعات شكل على الصینیة السفارة الى التحرك

جداً متعاونون السفارة وطاقم والسكرتیرة ، بسرعة تتم والمعاملة وفوضى ازعاج
أقل أشھر ٦ صالحیتھ من باقي الجواز یكون ال أن على المعاملة في التركیز المتقدم على

أشھر. ستة قبل ستنتھي صالحیتھا التي الجوازات ترفض الصینیة السفارة ألن شيء

واحد طالب ویذھب تجمیعھا یتم ان یفضّل الجوازات استالم قسائم لكم سیعطى
جواز كل على وتدفع التأشیرات رسوم ومعاه الثاني الیوم الجوازات كل الستالم

ألنھا القبول ورسالة الفیزا أصول اخذ تنسى ال الملف تقدیم من االنتھاء عند
. الوقت بنفس وتعاد فقط للتأكد منك تؤخذ

السفارة في الفیزة معاملة

. جدا مھم ... المطارت او السفارات حي او الحكومیة المناطق في التصویر عدم
الصینیھ السفاره داخل والنظام الصوت وخفض واالحترام باالدب االلتزام
یاتي لحین واالنتظار االوراق لتقدیم السكرتاریھ لمكتب الطالب بدخول الترتیب

بطالب تلیق ال تصرفات فعل عدم و الزحام وعدم الصیني القنصل لمقابلھ دوره
او الھاتف على االجابھ عند الصوت رفع وعدم الھزاز وضع على الجوال وضع

السفاره مكتب خارج الرد
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مكاتب إلى مباشرة التوجھ یتم علیھ مؤشر والجواز للصین الدخول فیزة استالم فور
على للحصول التقدیم بإمكانك . بجامعتك اللي المدینة حسب رحلة اقرب إلى للحجز الطیران
اغلب أن بحكم سعر أقل على للحصول للمعاملة فیھ تقدم اللي الیوم نفس في سفر تذكرة

. مباشرة التالي الیوم في تجھز السریعة الفیزة خدمة في المقدمة المعامالت
اي الى وجھتھ طالب كل یحدد أن الیوم نفس في یفضّل للسفارة الجوازات تسلیم بعد

- خانجوا - جوانزوا - بكین ) كمجموعات الحجز یتم كي الوصول یرید الصین في مطار
االولى. المدن الثالث على تحجزوا وأفضل ( شنغھاي

المسؤول المداني حمزة للمھندس التذاكر مع االسماء قائمة إرسال یفضّل الحجز بعد
المرفقھ االستقبال الیة وحسب المطارات في االستقبال ترتیب اجل من لالتحاد االجتماعي

الدلیل. بھذا
وتتوفر االرخص النھم الھندي الطیران او السریالنكیھ طیران على الحجز یكون غالبا

اغلى. الكنھا اخرى شركات بالطبع وھناك تقریبا یومي بشكل الرحالت




لكل ھایس باصات باستئجار للمطار التحرك یتم التذاكر وشراء الحجز استالم بعد
. التكاسي من افضل كثیر منھا ویوجد مجموعة

واإلجابة معلومات أي عن الدخول جوازات مسئولي إستفسارات على اإلجابة مراعاة
منھم. ذلك طلب عند اوراقك جوازك وعرض فقط السؤال قدر على تكون

الصین الى والسفر للسفر الحجز

ساعات وایضا بھ المسموح الوزن تراعي ان علیك الحجز عند
كل وتعرف ترانزیت فیھا ستقف التي للدول فیزة تحتاج وھل الترانزیت
فیھ مبین المكتب من ایصال تاخذ ان وتتاكد الرحلة ورقم معلومات

الرحلة. تفاصیل
من متاخر وقت في الصین وصولك موعد یكون ال ان مراعاة كذلك

الشباب یتمكن ان صعوبة وكذلك مواصالت وسائل ایجاد لصعوبة اللیل
المواصالت وسائل اغلب ان حیث , فیھ تنام فندق ایجاد او استقبالك من

مالحظة
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التعلیمات على والتركیز السفارات او المطارات او الحكومیة المناطق في التصویر عدم
االماكن. ھذه في تكون التي والتحذیرات

حالة في الحقیبة بداخل یوجد ما عن الصینیة المطارات في الجمارك لموظف االفصاح
المحدده االماكن في التدخین او دخولھا ممنوع مواد أي إصطحاب وعدم ذلك عن السؤال
في یوجد الذي الصغیر السكین او كالوالعھ بسیطھ كانت لو حتى مواد اي اخفاء وعدم

...الخ. المیدالیات
.جماعیة بصورة وتتحركوا بعض من قریبین تكونوا أن حاولوا الترانزیت مطارات في
وجبات اخذ یفضّل لذلك السرالنكیة طیران تقدمھا التي بالوجبات یرغب ال البعض

. الرحلة على تعینك خفیفة
وتكمل الطابور بدایة في تكون حتى بسرعة التحرك حاولوا للصین وصولكم عند

طیران او قطار ویلحق لمدینتھ مباشرة السفر یرید لمن خصوصا ، بسرعة اجراءتك
داخلي.

الى مباشرة السفر في ویرغب الصین مطار وصولھ عند یستعجل ال أن طالب لكل یفضّل
في الشباب سیقومون ثم ومن الیھا یصل التي المدینة في لیلة یتریث أن األفضل ، مدینتھ
او قطار وحجز فندق وحجز باالستقبال بمساعدتھم الرئیسیّة المدن في الطالبیة اللجان

الدراسة. مدینة في الستقبالھ الترتیب وكذلك ، مدینتھ الى داخلي طیران
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علیك: یجب الصین المطارات أو المنافذ الى الوصول عند : اوال

.الصینیة الدولة وقوانین أنظمة إحترام
.دقة بكل الصین إلى الدخول كرت تعبئة
في الحقیبة بداخل یوجد ما عن الصینیة المطارات في الجمارك لموظف االفصاح

الصینیة. األراضي دخولھا ممنوع مواد أي إصطحاب وعدم ذلك عن السؤال حالة
بالمبلغ إیصال على الحصول أجل من الحرص و كبیره. نقدیة مبالغ إصطحاب عدم

یوان.( ) الصینیة العملة إلى االخرى العمالت من تحویلة تم الذي
ومتعلقاتك الطیران وتذاكر – بك خاصة وثیقة فھو – سفرك جواز على حافظ

امنة. أماكن في الشخصیة

الصین في بقائك عند عامھ نصائح : ثانیا

أو التأشیرة فترة انتھاء عند أو الصالحیة منتھى سفر بجواز الصین فى البقاء عدم
اإلقامة.

یثبت إظھارما بعد المعنیة الجھات قبل من الشخصیة الھویة عن إستفسار أى قبول
عملھم. حقیقة

ووطنك( لدینك سفیراً كن ( عامة نصائح

كممثل الیك ینظرون والدیانات الثقافات كل ومن ھنا الناس الطالب اخي
عن سلبیة او ایجابیة صورة تنقل ان وبیدك ,,, واسالمك وعروبتك لوطنك
صورة عنك ینقل العالمي االعالم ,,, السئ السفیر ذلك تكون ان فاحذر ذلك
وقیمك وبدینك ببلدك اعتز ,, النظرة ھذه تغبر من ھي اخالقك فاجعل سیئة

واخالقك.
كبیر تاثیر لھ سیكون خاطئ تصرف او منك التزام عدم اي ان لتعلم

الیمنیین الطالب مئات یحرم قد الدراسي التزامك فعدم , الیمنیین كل على
للطالب. قبوالت اصدار الجامعات توقف وقدم , الدراسیة المنح

تكون قد متاعب لك تجلب لن بھا تقوم مشكلة اي او للقانون خرق اي
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المكتسبة المناعة نقص كمرض المعدیة األمراض من وخلوھم الصحیة، اللیاقة
آخر. معد مرض أى أو ) (إیدز

یقوم من أو الصین فى والدراسة البقاء على المالیة القدرة لدیھم تكون أن یجب
لھم. المالي الدعم بتقدیم

اإللتزام حیث من الجامعات نظام الخصوص وبوجھ الصینیة األنظمة جمیع إحترام
إلى جامعة من االنتقال وعدم العلمیة الجھة تفرضھا التي للدراسة المحددة بالساعات
المعنیة. والجھات الجامعة من ذلك على الموافقة اخذ بعد إال التخصص تغییر أو أخرى

تحصیلك على یؤثر قد عمل أو نشاط أي في االنخراط وعدم للدراسة الكامل التفرغ
القانونیة. للمسألھ یعرضك أو العلمي

والعادات والخصوصیات األخرى واألدیان والثقافات العامھ واآلداب النظام إحترام
بھ تحتك مجتمع لكل والتقالید

.الجامعة قبل من المحدده الزمنیة الفترة خالل القدوم
تأشیرة في المحدده الزمنیة الفترة خالل طالب إقامة على الحصول طلب تقدیم

الدخول.

الطالب: سالمة على المحافظة :عوامل ثالثا

مألوفة غیر طرقات أو مناطق في تمشي وال ، الوقت طوال بك یحیط لما انتبھ
وحدك.

الشوارع في تجوالك یكون ان حاول ، أصدقائك مع حتى اللیل في وحدك تخرج ال
بالناس. الملیئة المعروفة

.والكامیرات الغالیة والساعات المجوھرات مثل ثمینة أشیاء التظھر
أحد یمر أن السائق الیتوقع األحیان بعض ففي ، الشارع في المشي عند انتبھ

الطریق. في أمامھ
أو سیاره تأتي أن الممكن فمن الجانبین في وانظر حذرا كن للطریق عبورك قبل

حق من العبور أن تأكد للشارع عبورك وقت و تتوقعھ. الذي االتجاه عكس في دراجة
المشاة.

الطلبة تصرفات راقب ثمینة، مالبس أو باذخة بتصرفات لنفسك االنتباه التلفت
اتباعھا. وحاول المحلیین اآلخرین

.العدادات تستخدم والتي الرسمیة األجرة سیارة فقط استخدم
أمور ھناك كان ،أوإذا أمنا وأكثرھا المدن بین للتواصل الطرق أفضل عن استعلم

تجنبھا. یجب
أماكن بأكثر علم على تكون حتى لھ ستسافر الذي البلد في الصحف قراءة حاول

والمشاكل. الجرائم
محفظة أو جیب في أمكن ان الوقت طوال معك بھ واحتفظ سفرك جواز على حافظ

استعمالھ. وقت حذر وكن آمنة،
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.عام بشكل المزدحمة األماكن إلى الدخول تجنب
وتتبعھا البلد في القیادة قوانین تعرف أن یجب لذلك مكان أي في تقع قد الحوادث

ومعانیھا. الطریق الشارات فھمك من وتأكد
مسموح الغیر األخرى الكھربائیة والدراجات الناریة الدراجات شراء تجنب

المخصصة األماكن في إال دراجتك توقف وال . المحلیة السلطات قبل من بإستخدامھا
لھا.

.ًجیدا التعلیمات واتبع جویة تحذیرات أي سماع عند حذراً كن
.هللا وذكر صالتك على وحافظ ، وسجادتك مصحفك تأخذ ان تنسى ال
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كالزوجة أسرتھم أفراد إصطحاب یفضلون الصین في للدراسة یسعون الذین العلیا الدراسات طالب من الكثیر
جامعة ومن أخرى إلى مدینة من تختلف الطالب لعوائل اإلقامة قوانین أن الكثیر یعرفھ ال الذي لكن واألوالد.

یسمح. ال األخر والبعض بذلك یسمح فالبعض أخرى إلى

االتي: من التأكد علیك فیجب عائلتك إصطحاب في النیة لدیك كنت إذا

دراستك؟ فترة خالل كمرافقین عائلتك أفراد إصطحاب فیھا للدراسة تسعى التي المدینة قوانین تسمح -1ھل

؟ دراستك فترة خالل كمرافقین عائلتك إلفراد إصطحابك فیھا للدراسة تسعى التي الجامعة تسمح -2ھل

وھل الجامعي السكن في باإلقامة لھم تسمح ھل عائلتك ألفراد بإصطحابك لك تسمح الجامعة كانت -3إذا
تكالیف تحمل على القدرة لدیك وھل ؟ الجامعة خارج السكن منك ستطلب أم ؟ ذلك على رسوماً تفرض

أخرى. إلى مدینة من تختلف اإلیجار فأسعار الجامعة؟ خارج شقة في السكن

ستسمح الجامعة كانت إذا أما صعبة. المحاولة فستكون والثاني األول السؤال عن "ال" ب اإلجابة كانت إذا
باإلقامة لھم السماح عدم حالة وفي إضافیة. رسوم علیك سیفرضون ھل فتأكد السكن داخل معك باإلقامة لھم

الجامعة. خارج شقة استئجار المالیة.على قدرتك من فتأكد الجامعي السكن داخل

المطلوبة والمستندات األوراق

لألوالد المیالد وشھائد العائلیة والبطاقة السفر -1جواز

في األصل تعمید بالیمن)یلیھ فیھا تقیم التي المدیریة المحكمة(بنفس في الزواج عقد توثیق من -2اإلنتھاء
مطابق اإلسم یكون بحیث صنعاء جامعة في كالترجمة معتمد مكان في ترجمتھ ذلك بعد ثم ، العدل وزارة
وفي الیمنیة. والخارجیة العدل وزارة في الترجمة وتصدیق تعمید .ثم المیالد تاریخ وكذلك الجواز في لإلسم
وزارة في علیھ والتصدیق العدل وزارة في الترجمة تعمید ثم الزواج عقد ترجمت یمكن الحاالت بعض

الخارجیة.الیمنیة..

مكان في ذلك ترجمت ثم المدنیة األحوال مصلحة في العائلیة البطاقة وكذلك لألوالد المیالد شھائد -3تعمید
بعض وفي الیمنیة. الخارجیة ووزارة المدنیة األحوال مصلحة في الترجمة وتصدیق تعمید یلیھ معتمد
الخارجیة ووزارة المدنیة األحوال مصلحة في وتصدیقھا تعمیدھا ثم والبطاقة الشھائد ترجمت یتم الحاالت

الیمنیة

الشيء ولكن . المسئولة الجھة من ذلك من التأكد وعلیك واضحة ألیھ لھما یوجد ال (3) و (2) -4الخطوة
الیمنیة. الخارجیة وزارة في العالقة ذات الجھة ختم وجود ھو الصینیة للسفارة المھم

العائلة استقدام
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العقد ترجمة لتصدیق والمغتربین) القنصلیة للشئون العامة (اإلدارة الخارجیة وزارة إلى -5الذھاب
المعنیة الجھة قبل من ذلك تعمید بعد إال یكون ال والشھائد

() الورقة. تصدیق تكلفة , مسقط في الیمنیة السفارة في و3 2 الخطوه في الوثائق -6تصدیق

() الورقة. تصدیق تكلفة , مسقط في العمانیة الخارجیة وزارة في ذلك بعد الوثائق -7تصدیق

األتي: منك سیطلب الصینیة السفارة إلى الذھاب وعند

الشخصیة الصور من عدد مع السفر جوازات -1إحضار

على عماني لایر 25 ) الدخول تأشیرة إلستخراج المطلوبة الرسوم ودفع المطلوبة اإلستمارات -2تعبئة
الشخص(

لذلك() المقررة الرسوم ودفع العائلیة والبطاقة والشھائد الزواج عقد ترجمة على -3التصدیق

والتي (1) النوع إلى وتنقسم (S) . ھي الدراسة فترة خالل العائلة إلصطحاب المطلوبة الفیزة -4نوع
الصین في ستبقى التي للعائلة فتعطى (2) النوع أما یوم، 180 من أكثر الصین في ستبقى التي للعائلة تعطى

األول النوع وإختیار األنتباه فیرجى . یوم 180 من أقل

لعائلتك. الجامعة من دعوة تطلب وقد طالب أنك یثبت ما الصینیة السفارة -5تطلب

المفعول. ساري ویكون شخص لكل الطبي -6الفحص

الصین. من للمستقدم بنكي حساب -7كشف

للمستقدم. الصین في للسكن ایجار -8عقد

اكثر. او اشھر 6 فیھا متبقي الفیزة تكون ان ویفضل المستقدم وفیزة جواز -9صورة
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المخالفي محمد / االستاذ بكین في الیمن سفیر

: تلفون18610952152

مثنى احمد / االستاذ الیمن سفیر نائب

13240354626 : تلفون

المحوري ولید / االستاذ القنصل

تلفون13220160952:

:الیمنیة القنصلیة عنوان

地址：北京三里屯东三街 5号 邮政编码：100600

电话：010-65321558 65321688 传真：010-65327997

手机； 18600372674

也门共和国驻华大使馆.

csy121520@126.com

الثقافیة الملحقیة

ربیعة بن محمد / االستاذ الثقافي الملحق

Email: Tel: 13141329520culturalyemen@hotmail.com

المعمري فارس / االستاذ المالي الملحق

drfares09@gmail.comTel: 18600715517 Email :

malishaly@aliyun.com الملحقیة سكرتیرة
:الثقافیة الملحقیة عنوان

也门驻华使馆文化处北京市朝阴区三里屯东三街 12号院 1-3-51    邮政编
码：100600  电话号. 码：01065326114

手机号码:13683011349

بكین في الیمنیة بالسفارة التواصل وسائل

mailto:culturalyemen@hotmail.com
mailto:drfares09@gmail.com
mailto:malishaly@aliyun.com
http://www.ysuc.org
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والموقعم التلفونالتخصصالمدینةاالسم الویشاترقم معرف
مانع1 هللا عبد ھشام

االتحاد رئیس
زیبوا
zibo

ھندسة ماجستیر
میكانیك

山东理工大学

17865336579HishamManea

العــریقي2 محــمــد ریـــم
االتحاد رئیس نائب

ھاربین
haerbin

دكتوراه میكروبیولوجي
哈尔滨医科大学

13104006523reemalariqi

العامري3 عبدالحكیم یوسف
االكادیمي المسؤول

ھاربین
haerbin

ماجستیرھندسھ
كیمیائیھ

哈尔滨工程大学

1303001107513030011075

ثــابــت4 شـــائف لـبـیـب
اإلعالمي المسؤول

تشانغشا
长

沙

حاسوب علوم ماجستیر
المعلومات وتكنولوجیا

中南大学

13237422965ep_labeeb

الداللي5 علي صالح سام
الثقافي المسؤول

بكین
Beijing

دكتوراه أغذیھ كیمیاء
北京工商大学

17801175855a1-b-c-d

المداني6 علي محمد حمزه

االجتماعي المسؤول

نینبو
Ningbo

ھندسة ماجستیر
میكانیكیة

宁波大学

15824215449Engham123

الزعزعي7 عبدهللا صامد
والمقرر المالي المسؤول

تشانغ نان
بكالوریوس بشري طب
南昌大学

13007231620samed-1994

حیدر8 الكریم عبد
الریاضي المسؤول

abdalkreme1997

الشمیري9 عبدالغفار حـمـدان
االلكتروني للموقع التنفیذي المدیر

شنغھاي
上海

ماجستیر تكنولوجیا
الحاسوب وعلوم
同济大学

15300871339hamdan_alshameeri

حزام10 قائد دالیا
الرقابة لجنة رئیس

13624602317dokdoli

البتامي11 احمد حافظ
الرقابیة اللجنة رئیس نائب

15650987844hafed330411

المنتصر12 احمد عبده
الرقابیة اللجنة مقرر

16593077183Mine-is-not-yours

2018 الصین في الیمن طالب التحاد االداریة الھیئة

http://www.ysuc.org


2018 الصین في الیمن طالب التحاد االجتماعیة اللجنة / اعداد

2018 الصین الى المسافر الطالب دلیل
Yemen Students Union-China اتحاد الصــــین في الیمن طـــــالب

https://www.facebook.com/groups/ysuc.org الفیسبوك : http://www.ysuc.org االتحاد موقع :

بالعربيالمدینةم رباعیا الدرجةاالسم
التلفونویشاتالجامعةالتخصصالعلمیة رقم

1Nanjingحسن عبده ضیاءالحق
مدنیةماجستیرأبوالغیث Southeastھندسة

UniversityDhyaaAlhaq13390770195

2Yang
zhouحیدرة أحمد خالد دولیةبكالریوسمنذر YANGZHOUتجارة

UNIVERSITY
muntherhaidarah

713013700236

3Jinanغانم احمد محمد مشاریعماجستیرسامي شاندونجاداره sami-ghanem15689700433جامعة

4Xingingالبصلي محمد علي أعمالماجستیرأحمد 青海民族大学1550054386215500543862أداره

5Shenyangالقدسي عبدهللا قائد برمجیاتماجستیرصالح Northeasternھندسة
UniversityS1323402604013234026040

6Fuzhouمحمد مستور ھالل
masterالقعیشي

mechanical
engineerin

g

Fujian Agriculture
and Forestry
University

211821169718905919265

7Bijingالداللي علي صالح اغذیةدكتوراهسام للتكنولوجیاعلوم بكین جامعة
1780117585517801175855واالعمال

8Lanzhouثابت عبدة محمد عبدالكریم
برمجیاتبكحیدر للعلومھندسة النجو جامعة

abdalkreme199718767957454والتكنولوجیا

9wuhanمحمد الكریم عبد حمزة
الكریبي میكانیكیةبكالریوسعلي للتكنلوجیاھندسة ووھان hamzah_alk15927504133جامعة

10Chongqin
g

نعمان محمد مبارك
مدنیةماجستیرالمقطري تشنیغھندسة تشونغ Mubarak7373730جامعة

8715111874243

11Heerbinیوسف عبدالحكیم یوسف
محمد كیمیائیھماجستیرعبده الھندسیةھندسة ھاربین 1303001107513030011075جامعة

12Nanchangمحمد هللا عبد صامد
بشريبكالوریوسعلوان nanchangطب univeristysamed-199413007231620

13Tianjinالعثماني سیف االلكترونیاتماجستیرعمرمحمد
Tianjinالدقیقة universityomaralothmani18622918482

14Hangzhouسعید علي مجاھد اتصاالتبكالوریوسنواف Zhejiangھندسة university
of technologynmaas199113003613925

15Qingdaoاالغبري محمد عادل نفطبكالوریوسمحمد ھندسھ
CHINA

UNIVERSITY OF
PETROLEUM

Alaghbari353518661411740

16Guangzh
ouالحریبي الكریم عبد ھندسةبكالریوساحمد

horaebi1818620494193الخوانجونمیكاترونكس

17Chengduناجي احمد محمد
MasterRoadالمحمودي and

railway
Southwest Jiaotong

UniversityMana12332213541129511

18Wuxiنعمان علي عبده غذائیةدكتوراهأنور Jiangnanھندسة universityanwar188518852478305

19Ziboسعید الواسع عبد عماد
كھربائیةماجستیرمحسن للتكنولوجیا山东)ھندسة شاندونج

理工大学)
ed422ma15615634007

20Ningboالرحمن عبد احمد اسامة
ولوجستیكبكالریوسالدعیس نینبوادارة Osamah191913173670802جامعة

21Nanningعبدهللا عبدالباسط
الرمیمة أدویةبكالوریوسعبدالعزیز Guangxiعلم Medical

Universiyty
wxid_ytca93cyxy

zw2213277822282

22Jiamusiالسیاني جمیل وتجارةبكالویوسمحمد اقتصاد
alsayani0113091620097جیاموسادولیة

23Jilinغُندُل احمد مطیع دولیةماستربكیل تربیة
للمعلمینمقارنة الصین شرق bekoghundol13180838949شمال

24Hebeiقاسم الصغیر فضل
دكتوراهالشعیبي

biochemist
ry and

molecular
biology

الطبیة خیبي 1563357256515633572565جامعة

25Changshaمحمد عبدالقادر سالم معماریةبكالوریوسمحمد Hunan)ھندسة الخونان جامعة
University)

Mohammed15608
47192013808462870

26Hefeiقاسم عبدالرحمن عمر
إتصاالتبكالوریوسالمصباحي للتكنولوجیاھندسة خیفي 1832605596718326055967جامعة

اللجان رؤساء بیانات
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27Shanghaiأحمد حسن عبده معمر
بیولوجیةدكتوراهالھناھي ھندسة

East china
university of sceince
and techmology

moamer198218721044674

28Zhenjiangعثمان عوض عبده اتصاالتبكالوریوسفواز جیانغسوھندسة M8777576715006105517جامعة

29jinhuaحسن الكریم عبد محمد
إلكترونیةثانویةغبش 浙江师范大学M11999911G18042567587تجاره

30Xianناصر احمد محمد
مدنیةماجستیرالجوعري ھندسة

تشنآن جامعة
CHANG'AN
UNIVERSITY

aljoary718629295142

31Dalianقاسم محمد عبدالكریم
عامبكالوریوسالشرعبي الطبیةطب دالیان princeabdu115524602295جامعة

32Xuzhouمحمد سیف سند دولیةبكالوریسمحمد XUZCITM.sanad13056242422اداره

33Shenzhenمحسن أحمد یوسف
لألبحاثھـ/كیمیائیةدكتوراةالھندریش شنزن معھد

المتقدمھ yous955013728926900والتكنولوجیا

34Shaoxingبشیر أحمد أحمد mohmmed2013065555920محمد

المداني علي محمد حمزة م/ تحیات مع
م 2018 الصین في الیمن طالب اتحاد - االجتماعي المسؤول

التحیة خالص وتقبلو وامنھ سعیده رحلة لكم نتمنى
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