قائمة الجامعات المشاركة في منحة الحكومة الصينية :
)(studyshoot.comمنح الحكومة الصينية | منح الصين الدراسية

1جامعة آنهوي الزراعية

49جامعة الصين للبترول

95جامعة هاربين للعلوم

2جامعة أنهوي الطبية

50جامعة الصين للبترول

والتكنولوجيا 96جامعة خبى

3جامعة آنهوي العادية

(هوادونغ)

الطبية

4جامعة آنهوي

51جامعة شباب الصين

97جامعة خبي عادي

5جامعة آنشان العادية

للدراسات السياسية

98جامعة خبي

6جامعة آنشان العادية

52جامعة تشونغتشينغ

99جامعة خبي لالقتصاد

لياونينغ الصين

جياوتونغ

واألعمال

7جامعة بيهوا

53جامعة تشونغتشينغ

100جامعة خبي للتكنولوجيا

8أ كاديمية بكين السينمائية

الطبية

101جامعة خفي

9جامعة بكين للدراسات

54جامعة تشونغتشينغ

102جامعة خفي

األجنبية

الطبية

للتكنولوجيا

10جامعة بكين للغابات

55جامعة تشونغتشينغ

103جامعة هيهي

11معهد بكين للتكنولوجيا

56جامعة تشونغتشينغ

104جامعة هيلونغجيانغ

12جامعة بكين الدولية

للبريد واالتصاالت

105جامعة هيلونغجيانغ

للدراسات

57جامعة االتصاالت الصينية

للطب الصيني

13جامعة بكين جياوتونغ

58جامعة داليان جياوتونغ

106جامعة خنان

14جامعة بكين للغة

59جامعة داليان البحرية

107جامعة خنانTCM

والثقافة

60جامعة داليان الطبية

108جامعة خنان

15جامعة بكين للمعلمين

61جامعة داليان بوليتكنيك

للتكنولوجيا

16جامعة بكين الرياضية

62جامعة داليان للغات

109جامعة هوهاي

17جامعة بكين للتكنولوجيا

األجنبية

110جامعة هوانغشان

واألعمال

63جامعة داليان للتكنولوجيا

111جامعة هواتشونغ

18جامعة بكين للتكنولوجيا

64جامعة داليان للتكنولوجيا الزراعية

الكيميائية

65جامعة دونغهوا

112جامعة هواتشونغ

19جامعة بكين للطب

66جامعة شرق الصين

للعلوم والتكنولوجيا
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113جامعة هوبى

الصيني

العادية

20جامعة بكين للبريد

67جامعة شرق الصين

114جامعة هوبي للطب

واالتصاالت

للعلوم السياسية والقانون

الصيني

21جامعة بكين للتكنولوجيا

68جامعة شرق الصين

115جامعة هونان العادية

22جامعة بوهاي

للعلوم والتكنولوجيا

116جامعة هونان

23كابيتال معهد التربية

69جامعة فودان

117جامعة منغوليا الداخلية

البدنية

70جامعة فوجيان للزراعة

الزراعية

24جامعة العاصمة الطبية

والغابات

118جامعة عادية منغوليا

25جامعة العاصمة العادية

71جامعة فوجيان الطبية

الداخلية

26جامعة العاصمة لالقتصاد

72جامعة فوجيان العادية

119جامعة منغوليا الداخلية

واألعمال

73جامعة فوجيان

120جامعة منغوليا الداخلية

27األكاديمية المركزية

للتكنولوجيا

للقوميات

للفنون الجميلة

74جامعة فوتشو

121جامعة منغوليا الداخلية

28جامعة وسط الصين

75جامعة قنان العادية

للتكنولوجيا

العادية

76جامعة جوانجدونج

122جامعة منغوليا الداخلية

29المعهد المركزي

للدراسات األجنبية

للتكنولوجيا

للموسيقى

77جامعة قوانغشي الطبية

123جامعة جيانغنان

30جامعة الجنوب المركزية

78جامعة قوانغشي العادية

124جامعة جيانغسو

31الجامعة المركزية للتمويل

79جامعة قوانغشى لتعليم

125جامعة جيانغشى

واالقتصاد

المعلمين

الزراعية

32جامعة تشانغآن

80جامعة قوانغشى

126جامعة جيانغشى

33جامعة تشانغتشون

81جامعة جوانجشى

العادية

34جامعة تشانغتشون

للقوميات

127جامعة جيانغشي

للطب الصيني

82جامعة قوانغتشو الطبية

للتمويل واالقتصاد

35جامعة تشانغتشون

83جامعة قوانغتشو للطب

128جامعة جيانغشى للطب
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للعلوم والتكنولوجيا

الصيني

الصيني التقليدي

36جامعة تشانغشا للعلوم

84جامعة قويلين

129جامعة جيلين الزراعية

والتكنولوجيا

للتكنولوجيا اإللكترونية

130جامعة جيلين العادية

37جامعة تشنغدو للطب

85جامعة قويتشو مينزو

131جامعة جيلين

الصيني التقليدي

86جامعة قويتشو العادية

132جامعة الجنان

38أ كاديمية الصين للفنون

87جامعة قويتشو

133معهد جينغدتشن

39جامعة الزراعة الصينية

88جامعة هاينان العادية

للسيراميك

40كونسرفتوار الصين

89جامعة هاينان

134جامعة كونمينغ الطبية

41جامعة الشؤون الخارجية

90جامعة هانغتشو العادية

135جامعة كونمينغ للعلوم

الصينية

91جامعة هانغتشو العادية

والتكنولوجيا

42جامعة الطب الصينية

92معهد هاربين للتكنولوجيا

136جامعة النتشو جياوتونغ

43جامعة الصين الصيدالنية

93جامعة هاربين الطبية

137جامعة النتشو

44جامعة الصين الخوانق

94جامعة هاربين العادية

138جامعة النتشو
للتكنولوجيا

الثالثة
45جامعة الصين للعلوم

142جامعة هاربين

139جامعة جيانغسو للعلوم

السياسية والقانون

الهندسيةجامعة لياونينغ

والتكنولوجيا

46جامعة الصين لعلوم

الطبية

140جامعةBeihang

األرض (بكين)

141جامعة تشونغتشينغ

47جامعة الصين لعلوم

للتكنولوجيا واألعمال

األرض (ووهان) 48جامعة
الصين للتعدين والتكنولوجيا
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