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II دليل
ملء استمارة HOPES-LEB االلكترونّية 

 



في هذا الدليل،  ستجد معلومات عن كيفية ملء  كل مراحل االستمارة 
اإللكترونية خطوة خطوة  من حيث  كيفية تنزيلها، وملئها ثم تحميلها مرة أخرى 

.DAAD إلى بوابة

التعليمات
يرجى قراءة  جميع التعليمات  باللون األحمر قبل بدء  االستمارة 

 اإللكترونية.

عليك التأكد
 من أنه لديك اتصال إنترنت قوي	 
 	  HOPES-LEB و لديك جميع المستندات المطلوبة منك   على موقع 

 وقد حولتها إلى PDF قبل استكمال االستمارة اإللكترونية و إال 
 ستضيع تحميالت  هذه المستندات  إذ ال يوفر المدخل وظيفة لحفظ 

البيانات بعد جلسة واحدة.

 بعد تحضير كل المستندات الالزمة, يمكنك استكمال استمارة الطلب وتسجيل 
الدخول كالمعتاد. 1

Personal Funding 2  انقر على

   إنزل إلى أسفل الصفحة،  ستجد نظرة عامة على  االستمارة الذي  بدأتها 
Overview of your started application    سابقا 3

 Continue application  4   انقر على



 الخطوة 1 -  تنزيل الطلب

الخطوة 1:  تنزيل الطلب وملء المعلومات المطلوبة
 

الخطوة 2: تحميل  الطلب

الخطوة 3:  فحص الطلب

 مالحظة هامة
ستحتاج إلى  تنزيل reader Adobe أو Acrobat PRO كقارئ pdf  )الرابط   
أدناه( وتعيينه كقارئ افتراضي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتتمكن من 

تنزيل الطلب.

 PDF وإال فإن النقر لن يؤدي إلى أّية  نتيجة.  إّن تثبيت البرنامج أو تغيير قارئ
االفتراضي ممكن فقط بعد  ترك عملية التسجيل. عند الدخول مرة أخرى، يمكنه 

أن يعمل.

PDF لتنزيل قارئ   /https://get.adobe.com/reader زيارة الرابط

   في حال تعّذر عليك  تنزيل االستمارة يمكنك الضغط على الرابط أدناه: 
HOPES-LEB APPLICATION DAAD

بعد أن تقوم بتنزيل الطلب، احفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص 
بك وقم بملئه خارج البوابة.

ستظهر ثالث خطوات 5

https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:3e94a3b6-7a1d-425c-9ea7-9ff6c53272f4


 نصائح لملء البيانات الشخصية
في الطلب

مالحظة

يجب استكمال جميع التواريخ في استمارة الطلب  كالتالي:	 
 تاريخ- شهر- سنة:18 .09. 2020

المعلومات الشخصية:  اكمل الحقول اإللزامية فقط.

من المهم جدًا  إكمال الحقول اإللزامية  فقط والتي تتميز  بنجمة حمراء 	 
)*(. أما  الحقول األخرى فهي اختيارية  وغير ضروري ملؤها.  ستجد  في 
 كل قسم من االستمارة تحديًدا  ما إذا كانت هذه األقسام  اختيارية أو 

إلزامية.

إذا لم يتّم ملء أّي حقل إلزامي،  سيظهر الخطأ في الخطوة 3 حيث 	 
يتّم فحص    الطلب تلقائيًا  فتظهر األخطاء المحتملة. لذلك من األفضل 

لك إكمال الحقول المطلوبة من البداية لتجّنب أّية  مشكلة في مرحلة 
الحقة.

A.1

مثل:

 اكمل فقط الحقول  اإللزامّية	 

في هذا القسم، يرجى إدخال اسم الشخص أو المؤّسسة التي يمكن 
عبرهم االتصال بك فيها في جميع األوقات عن طريق البريد.

  في حال لم يكن لديك عنوان ثابت ولكي يتم  التواصل معك بسهولة، 	 
يمكنك كتابة عنوان المؤسسة التي تدرس فيها بإضافة c/o الجامعة 
اللبنانية أو الجامعة اللبنانية الدولية ) يرجى االطالع على المثل أدناه( 

والعنوان الكامل لكليتك وموقعها

A.2



مثل:

 اختياري 	 

مالحظة:  إذا  اردت أن تكمل هذا القسم االختياري وكان جوابك 
نعم فعليك ملء  كل الحقول وإال ستظهر األخطاء في الجزء 

الثالث عند فحص الطلب 

A.3 اختياري 	 



 نصائح إلكمال الجزء األكاديمي
من الطلب

يمكنك التنقل من خطوة إلى أخرى بالنقر على	 

A.4
 Lebanon في القسم أدناه، يرجى إكمال  بلد المقصد  فقط

وتجاهل الحقول األخرى  أي المدينة والمؤسسة( ولكن تأكد من 
استكمال الحقول اإللزامية األخرى  من الطلب

 تأكد من إدخال اسم الجامعة  في الحقل التالي
Other institution 

A.5 الزامي 	 

 General Secondary Certificate :مثال 
             Technical Baccalaureate

         Syrian Baccalaureate  

  أذكر هنا  مدة التعلم في المدرسة

االمتحانات المكتملة )إن وجدت(
يمكنك هنا تسمية اسم المؤسسة التي أكملت فيها شهادتك الجامعية )إن 

وجدت( ومدة االنتهاء منها إن لم تتحقق بعد.

A.6 الزامي 	 

A.7 اختياري 	 

في هذا القسم، تحتاج إلى ذكر مدة برنامج الدراسة الخاص بك.

يرجى ذكر ما هو نوع مؤّهالت الدراسة الثانوية لديك:



يرجى اإلشارة في هذا القسم إلى ما إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول 
على منحة دراسية أخرى في مؤسسة أخرى أو كنت تنوي التقدم بطلب 

للحصول عليها. إذا كان الحال هكذا، يرجى ذكر اسم المنظمة وفترة التمويل.

في هذا القسم، يرجى ذكر اسم المؤسسة )المؤسسات( التي عملت فيها 
أو قمت بأنشطة مختلفة مع تاريخ البدء والنهاية مع اإلشارة إلى مكانها.

في هذا القسم، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كنت مستفيدًا من منحة دراسية 
أو كنت مستفيدًا منها من خالل ذكر تاريخ البدء والنهاية لكل واحدة منها )إن 

وجد(.

A.8 الزامي 	 
يرجى ذكر اسم الجامعة أو المؤسسة التي  تتابع دراستك فيها حاليا أو  سبق 

لك أن تعلمت  فيها و ذكر  الدرجة التي حصلت عليها واسم االختصاص  
 

اختياري	  A.9

A.10 الزامي 	 

إذا كنت ترغب في إكمال هذا القسم، حدد اللغة التي تستخدمها في 
المؤسسة التي هي وجهتك الخاصة بك واذكر اسم اختبار القياس 

)TOEFEL، IELTS، SAT الخ( وكذلك الدرجة الممنوحة.

A.11 الزامي 	 

اختياري	  A.12



ي هذا القسم، يرجى ذكر اللغة )اللغات( التي تجيدها وتحديد مستوى 
إجادتك لكل منها.

اختياري	  A.13

اختياري	  A.14
يرجى ذكر نوع األنشطة الالمنهجية التي تقوم بها )300 حرف حد أقصى(

في هذا القسم يمكنك اإلشارة إلى ما هو هدفك المهني

اختياري	  A.15

اختياري	  A.16
في هذا القسم يمكنك اإلشارة إلى أّية معلومات ذات صلة أّثرت بشكل 

إيجابي أو سلبي على إنجازاتك األكاديمّية.

بعد االنتهاء من  تعبئةالطلب قم بحفظه وارجع إلى البوابة ثّم 
إلى عالمة التبويب التمويل الشخصي Personal Funding من 

أجل االستمرار في الخطوة 2)تحميل  الطلب(



عندما يتم اإلجابة على جميع األسئلة )وتحولت جميع 
الحقول  الى خضراء( يمكن  االنتقال إلى الخطوة التالية 

Continue»عن طريق النقر على »متابعة

  عوضًا عن ذلك، عليك  تنزيل الطلب الحالي باستخدام الرابط 
أدناه Download current application وإجراء التصحيحات 

الالزمة.
1

 الخطوة 2 - تحميل الطلب
 مالحظة هامة

PDF يجب تحويل جميع الوثائق التي ستقوم بتحميلها إلى

في هذه الخطوة،  انقر على Choose file و ابحث  عن االستمارة 
 المصححة التي حفظتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك  ثم اضغط على

Upload  ثم على   Open 1

2
بمجرد تحميل  الطلب،  تظهر عالمة خضراء على اليمين لتأكيد تحميل 

الملف.

في هذه المرحلة يتم فحص  الطلب تلقائيًا للتأكد من ملء كافة الحقول 
المطلوبة بشكل صحيح.  إذا لم تكن هذه الحال، ستظهر األخطاء المكتشفة 

في القسم 3 ) فحص الطلب(.

 الخطوة 3 -   فحص الطلب
في هذا القسم، سيتم تحديد جميع األخطاء  المكتشفة في  الطلب الذي تم 

تحميله كما في الجدول أدناه.

 مالحظة
الرجاء عدم إجراء أّية تصحيحات على  الطلب الذي قمت بحفظه 

أواًل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



قم بحفظ  الطلب الحالي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك 
2 لتقوم بعدها بتحميله على البوابة اإللكترونية.

لتحميل  الطلب المصّحح، انقر على
3

سوف يأخذك إلى الخطوة 2. هنا يمكنك تحميل النسخة 
المصّححة للطلب.

 إذا  تبّين أن  االستمارة التي تم تحميلها  خالية من أّية مشاكل 
فنّية وتم ملء جميع الحقول اإللزامّية، انقر على متابعة 

Continue
4

سيتم توجيهك إلى قسم إضافة المرفقات،وهو الجزء 
الثالث من عملية التقديم. 5

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة 
الستكمال هذا الجزء من  االستمارة، يرجى 

مراجعة الدليل 3 
»DAAD تحميل المرفقات على بوابة «


