
فــرص ومجــاالت التعليم العالي

 يقــوم بتنفيذ هــذا البرنامج

 

III دليل
DAAD تحميل المرفقات على بوابة 

Copyright © 2020 HOPES-LEB

   HOPES-LEB منحة مشروع



 This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the
HOPES-LEB Project and consortium partners and do not necessarily reflect the views of the European Union

© 2020 HOPES-LEB

 

III دليل
DAAD تحميل المرفقات على بوابة 



في  هذا القسم، يجب إضافة المرفقات المطلوبة  منك  ضمن برنامج  
.HOPES-LEB

على الجانب األيمن سترى جميع المرفقات اإللزامية مع عالمة تعّجب حمراء )!(

 مالحظة هاّمة
 يجب تحويل جميع  المستندات المطلوبة إلى PDF قبل تحميلها.	 

يرجى  االنتباه إلى أّنه لن  يكون بإمكانك المتابعة  ما لم تقم بتحميل 	 
جميع المرفقات المطلوبة من قبل برنامج HOPES-LEB.إذا كان أحد 

المرفقات اإللزامّية ناقصًا،  فلن تستطيع المتابعة إلى الخطوة 
التالية

 يجدر الذكر بأّنه عليك تقديم المستندات األكاديمّية حسب عنوان 	 
المرفقات  اإللزامّية على يمين الصفحة.  أّما في ما يخّص 

المستندات الشخصّية كصورة عن الهوية أو شهادة المفّوضّية و 
  Miscelleneaous إخراج القيد العائلي وغيرها فعليك  النقر على

 إلضافتها.

   بما أّنه عليك أن ترفق المستندات اإللزامية حسب  القائمة الموجودة أعاله  على 
يمين الصفحة  تجد أدناه شرحًا  لما يجب تقديمه لكل من المستندات :

Programme specific application form  هو كناية عن االستمارة 	 
الشخصية التي مألتها سابقًا  ضمن المستندات المطلوبة منك على موقع 

HOPES-LEB

 Time schedule: إذا كنت من  الطالب الجدد  أو طالب اإلجازة  او الماستر 	 
فعليك تقديم  جدول الدروس   للسنة األكاديمية 2021-2020 

 أ ما  إذا كنت من طالب الماستر 2  وفي مرحلة كتابة الرسالة،  فعليك تقديم 
الجدول الزمني للرسالة.

University degree certificates بالنسبة الى هذا المستند، فعليك تقديم 	 
الشهادات التي حصلت عليها في حال وجودها.  في حال لم تكن تنتمي إلى 

فئة الطالب الذين تخرجوا بعد  فعليك تقديم  المستندات  ذاتها المذكورة في 
Transcript of records  وذلك لتفادي حصول مشكلة عند تقديم  الطلب في 
المرحلة األخيرة    حيث أنها إلزامية وعدم إرفاق أي مستند يمكن أن يمنعك من 

تقديم الطلب.

بالنسبة إلى Transcript of records/academic achievements:  إذا 	 
كنت مسّجاًل في الجامعة، عليك تقديم كشف العالمات حسب المستوى 

التعليمي الذي  توصلت إليه حتى اآلن.  أما إذا كنت من الطالب الجدد الذين 
  سيتسجلون في الجامعة، يجب إرفاق كشف بعالمات  السنوات الدراسية 

الثالث للمرحلة الثانوية  
هنا أيضا عليك أن ترفق  مستند الشهادة الثانوية العامة في حال وجودها وإذا 

كنت من الطالب  اللذين  ألغيت لهم االمتحانات الرسمية فعليهم تقديم اإلفادة 
الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

 Proof of admission    إذا كنت طالبًا مسّجاًل في الجامعة، عليك أن ترفق 	 
المستند  المتعلق بتسجيلك في الجامعة  كبطاقة الجامعة أو أي مستند آخر 

يثبت ذلك كوصل التسجيل مثاًل(.  أما إذا كنت طالبًا جديدًا فعليك تقديم أي 
مستند يؤكد على تسجيلك / قبولك في الجامعة    للعام الدراسي 2021-2020

 2nde- 1ere-Terminale

   مالحظة:  يرجى االنتباه إلى باقي المستندات المطلوبة منك في 
اإلعالن وإرفاقها حسب العنوان المتعلق بكل منها.  وإذا لم يوجد 
Miscellaneous  العنوان المناسب  للمستند فيمكن إرفاقه في



4

5

يظهر المرفق الذي تم تحميله اآلن في قائمة المستندات المضافة. 6

 في الزاوية العلوية اليسرى، سترى تأكيدًا بإضافة المستند  إلى طلب 
ترشيحك.

Add document ثم انقر على زر إضافة مستند

 مالحظة
يمكنك تحميل ثالث وثائق مع الحجم ا األقصى من ثالثة 

ميغابايت  للملف  الواحد.

 يمكنك  النقر على الرابط أدناه للحصول على بعض المساعدة 
للتقليص من حجم ملّف من الملفات الممسوحة ضوئّيا 

والمستندات.
https://www.daad.de/sapportal/hilfe/pdf_groesse/de_en.html

إلضافة المرفقات اختر أّواًل نوع المستند من القائمة المنسدلة وانقر 
عليه. 1

2

بعد ذلك، أدخل اسًما إلى المستند الذي سيتّم بموجبه إيداع المرفق. 3

انقر على Browse للعثور على ملف PDF  وتحديده على جهاز الكمبيوتر 
الخاّص بك.

Open اختر  المرفق الذي تريد إضافته إلى الطلب،  ثم انقر على 

https://www.daad.de/sapportal/hilfe/pdf_groesse/de_en.html
https://www.daad.de/sapportal/hilfe/pdf_groesse/de_en.html
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في هذه الصفحة ستجد نظرة عامة على المستندات التي تّم تحميلها 
)نموذج الطلب والمرفقات( 9

هذا سوف يأخذك إلى الخطوة التالية من  مرحلة تقديم الطلب الخاص 
بك انقر على تأكيد Confirm ليتّم توجيهك إلى التمويل الشخصي 

 Personal Funding

بعد تحميل المرفقات المطلوبة، انقر على متابعة Continue في 
قائمة التنّقل في أعلى اليسار.

ستظهر عالمة خضراء لإلشارة إلى أن المستند قد تمت إضافته بنجاح.
هنا يمكنك مراجعة الطلب الخاّص بك والمرفقات التي تّم تحميلها 10

قبل تقديمها. يمكنك أيًضا إجراء تغييرات على  الطلب أو تحميل المزيد 
من المرفقات.

 مالحظة هاّمة

يرجى المالحظة أّنك لن تكون قادرا على تغيير  الطلب والمرفقات 
في البّوابة  بعد إرسالها.

يرجى التحّقق من جميع التفاصيل في استمارة الطلب وكذلك 
في المرفقات مّرة  أخيرة قبل إرسالها



قبل تقديم المستندات الخاصة بك، تحتاج إلى التأكيد أّنك توافق على 11
متطّلبات  تقديم الطلب وتقّر باألحكام العاّمة بشأن حماية البيانات

بعد  الموافقة على كّل المتطّلبات يمكنك إرسال الطلب عن طريق النقر 12
على زر إرسال المستندات.

 مالحظة
 إذا تلّقيت رسالة تخبرك بإرسال نسخ مطبوعة بالبريد، يرجى 

تجاهلها ومتابعة عملّية تقديم الطلب

13DAAD سترى مالحظة تؤّكد أّن طلبك قد تّم تقديمه بنجاح إلى 

 بعد بضعة دقائق من إرسال طلبك ستتمّكن من رؤيته في نظرة عامة 14
Application and Funding overview .على  االستمارة والتمويل

عند النقر على الطلب ونظرة عاّمة على التمويل سوف تتلقى إشعاًرا 15
بملّخص الطلب.



 إضافة إلى تأكيد التقديم الناجح للطلب، ستجد جميع المرفقات  التي 16
قدمتها كذلك متطّلبات  االستمارة المرفقة واألحكام المتعّلقة بحماية 

البيانات.

سوف تتلّقى رسالة ثانية  على بريدك اإللكترونّي مع ملّخص  للطلب 17
الخاّص بك خالل الـ 24 ساعة القادمة.

للخروج من البوابة اإللكترونية انقر فوق تسجيل الخروج في الزاوية 18
العلوية اليسرى.

ثم انقر فوق نعم في مرّبع التأكيد.19


