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من أجل مساعدتك في التقّدم إلى منحة HOPES-LEB االلكترونّية، نقّدم إليك 
ثالثة دالئل توّضح طريقة التسجيل في البوابة االلكترونية للـ DAAD وبالتالي 

ملء االستمارة  وتحميل المرفقات المطلوبة.

 تجدر المالحظة إلى أّن كّل دليل منفصل عن اآلخر، بحيث يمكنك اللجوء إلى كل 
قسم على حدة.

I االلكترونّية - دليل DAAD ١- التسجيل في بوابة

II االلكترونّية - دليل HOPES-LEB ملء استمارة - II

III دليل - DAAD تحميل المرفقات على بوابة - III 

  إرشادات للترّشح والتقدم إلى منحة
 HOPES-LEB الممّولة من االتحاد األوروبي 

 مالحظة هامة

 تجدر اإلشارة إلى أنه من األفضل أن يكون لديك خّط اتصال قوّي بشبكة 
اإلنترنت قبل  المباشرة بالمراحل الثالث المذكورة  أعاله.

عليك اتباع الخطوات التالية من أجل التقدم بطلب للحصول على  منحة
 HOPES-LEB 

الخطوات التي يجب اتباعها 

تسجيل

 إختيار برنامج المنحة

ملء الطلب

 إضافة المرفقات

 تقديم الطلب
 

تأكيد  إرسال الطلب

في كّل خطوة من الخطوات المختلفة سوف تجد نصائح إلكمال كل جزء من 
عملية تقديم الطلب.

 جدير بالذكر أن برنامج المنح الدراسية HOPES-LEB تديره  الهيئة األلمانية 
للتبادل العلمي )DAAD(. لذلك عليك التسجيل على بوابة DAAD وتحميل 

طلبك هناك. إذ سيسمح لك هذا األمر بالبقاء على اتصال مع هذه المؤسسة 
الشهيرة أيضا  بعد انتهاءك من منحة HOPES-LEB واالستفادة من المعلومات 

والفرص التي تقدمها DAAD لحاملي المنح الدراسية السابقين.



يرجى زيارة بوابة DAAD  على الرابط التالي:
من أجل التسجيل وفتح حساب الكترونّي لك. 1

سوف تظهر صفحة الترحيب  هذه

3

4

5

DAAD نصائح للتسجيل على بوابة

 أوال، يجــب أن يكــون لديــك بريــد إلكترونــي صالــح لتتمّكــن مــن اســتخدامه دائمــا 
للتســجيل والدخــول إلــى حســابك. يرجــى المالحظــة أنــك لــن تتمكــن مــن تغييــر 

عنــوان هــذا البريــد اإللكترونــي بعــد ذلــك.

ــا ال ننصــح بالتســجيل عــن طريــق  ــر حيــث  أنن ــاج إلــى اســتخدام كمبيوت ــا، تحت  ثاني
الهاتــف ألن موقــع DAAD الــذي ســتزوره للتقــدم بطلــب الحصــول علــى منحــة 

ــذا االســتعمال.  ــا له ــس مصّمًم HOPES-LEB، لي

موزيــال  كــروم،  جوجــل  المدعومــة:  التاليــة  المتصفحــات  اســتخدام   يمكنــك 
وايــدج. إكســبلورر  إنترنــت  ســفاري،  فايرفوكــس، 

https://portal.daad.de/

 بما أنك ال تملك  حسابًا بعد، يرجى الضغط على »التسجيل اآلن«

  أدخل عنوان بريدك اإللكتروني وانقر على إرسال رمز التحقق.

  سوف تتلقى اآلن رسالة إلكترونّية مع رمز التحّقق. 
   يرجى االنتباه إلى أن الرمز صالح لمدة خمس دقائق فقط.

أدخل رمز التحّقق في نموذج التسجيل وانقر على »التحّقق من الرمز«. في 
حال لم تتلّق البريد اإللكتروني، يمكنك إرسال رمز التحّقق مرة أخرى. يرجى 

التأكد من التحّقق في البريد غير المرغوب فيه.
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https://portal.daad.de/


سوف تحتاج إلى إكمال ملف التعريف الخاص بك، وتعبئة المعلومات 6
اإلضافية )كلمة المرور، العنوان، االسم األول، اللقب، اللغة المفضلة( 

والتأكد من أنك قد قرأت بيان خصوصية البيانات. 
ثم انقر  على متابعة Continue إلتمام فتح حسابك.

 مالحظة

 تأكد من تغيير كلمة المرور الخاصة بك بعد ذلك، ويرجى عدم استخدام اسمك 
ككلمة مرور.

 يرجى المالحظة أن كلمة المرور التي اخترتها اآلن يجب إدخالها لكل   
تسجيل دخول.

نصائح حول تعيين كلمة مرور آمنة

8-16 من األحرف واألرقام والرموز	 
3 من المعايير 4 يجب أن تكون مستوفاة:	 
أحرف صغيرة	 
أحرف كبيرة	 
أرقام )9-0(	 
رموز خاّصة: @ # $ % ^ & * – _ + = ] [ } { | \ : › , ? / › ~ » ) ( 	 
 	HoP2Es9aP6= :مثال  على كلمة مرور

الرجاء االنتباه إلى عدم نسيان كلمة المرور. في حال نسيانها، ال يزال 
 بإمكانك  تغييرها من خالل صفحة  تسجيل الدخول.

إذا واجهتك صعوبات أثناء عملية التسجيل أو كنت بحاجة إلى دعم 
 تقني: يمكنك االتصال بالخط الساخن عبر البريد اإللكتروني:

daad.de@portal 

daad.de@portal
daad.de@portal


 تهانينا ! أنت اآلن مسجل
 ولديك هوية تعريفية خاصة بك

بعد تسجيلك وإنشاء  هوية تعريفية لك على بوابة DAAD يمكنك النقر على 7
هذا  الرابط  في المرة الثانية لزيارة  البوابة : 

Log-in من  أجل تسجيل الدخول
 https://www.mydaad.de/en/ 

 LOG IN عندما تظهر صفحة الترحيب هذه، انقر على

 بعد تسجيل الدخول، انقر على التمويل الشخصي8

 مالحظة هامة
قد تظهر الصفحة أعاله أو أدناه. في جميع الحاالت، يجب عليك 

.Personal Fundingالنقر على التمويل الشخصي

يرجى العلم أن تمويل المشروع والتمويل الشخصي هما 
مجاالن  مختلفان في البوابة ، لذا تأكد من النقر على التمويل 

الشخصي للتقدم بطلبك للحصول على منحة HOPES-LEB أًيا 
كانت الصفحة التي تظهر

https://www.mydaad.de/en/


بمجرد النقر على التمويل الشخصي، تظهر الصفحة أدناه. 9
انقر على Application. تحتاج إلى استكمال المعلومات ذات الصلة ببرنامج 

HOPES-LEB أي اسم برنامج التمويل و تحديد بلد اإلقامة والبلد المنشود 
وأخيرًا وضعك.

 اضغط على الزر  على يمين الصفحة، ستظهر قائمة ببرامج التمويل 
المختلفة، اختر برنامج المنح الدراسية HOPES-LEB لدراسة  اإلجازة والماستر 

في لبنان  بدعم من االتحاد األوروبي 2020
10

أكمل  األقسام الثالثة  باختيارك برنامج HOPES-LEB ،  ثم البلد 
المنشود،  وأخيًرا وضعك الدراسي الحالي إذا كنت طالًبا في المرحلة 

األولى أو الماستر
11

 مالحظة
يتم اإلشارة إلى االختيار الناجح للمعلومات المطلوبة بواسطة عالمة 

 « صح«. فعندما تتّم اإلجابة عن جميع األسئلة وتتحول جميع الخانات 
 خضراء، يمكنك  االنتقال إلى الخطوة التالية من خالل النقر على 

»متابعة«Continue  إلكمال  طلب التقديم.

 يمكنك  الحصول على مزيد من المعلومات 
حول استكمال استمارة الطلب في    دليل 
»ملء  استمارة HOPES-LEB  اإللكترونية«


