
 إرشادات التقديم للمنح 

 وإنما عبر تسليم ملفات التقديم باليد للسفارة. ،التقديم للمنح ال يتم عبر االنترنت أو البريد 

  الرجاء الرجوع إلى الروابط المذكورة في إعالن المنحة لمعرفة المستندات التي يجب تضمينها

 في ملف التقديم. 

  صباحاً والساعة الثانية ظهراً فقط  9يتم إستالم الملفات بمباني السفارة في الفترة ما بين الساعة

 ن المنحة.في أيام العمل الخمسة اسبوعياً ضمن فترة التقديم الموضحة في إعال

  تقدم الطلبات داخل مغلف واحد يحتوي على كل المستندات المطلوبة مكتوب عليه إسم المنحة

 المقدم لها إذا كانت للدراسات الجامعية أو الكليات المتخصصة أو الدراسات العليا فوق الجامعية.  

 ة معاً، بل عليه/ا الكليات المتخصص ال يسمح ألي متقدم/ة التقديم لمنحتي الدراسات الجامعية و

االختيار بين المنحتين للتقديم إلحداهما فقط. التقديم للمنحتين يؤدي إلقصاء المتقدم/ة مباشرةً. 

الرجاء قراءة إرشادات التقديم على الروابط المذكورة في إعالن المنحة لمعرفة الفرق بين 

 برامج المنح المختلفة.

o  الكليات التقنية هي درجة الدبلوم.بعد إكمال برنامج  إحرازها  المتوقعالدرجة 

o  بعد إكمال برنامج الدراسات الجامعية هي درجة البكالوريوس. إحرازها  المتوقعالدرجة 

o  بعد إكمال برنامج الدراسات العليا لتشمل درجة  إحرازها  المتوقعتتفاوت الدرجات

 درجة الدكتوراة.   وأالماجستير 

 المتقدم/ة في ملف التقديم للمنحة. صورة من شهادة ميالد يجب تضمين 

 ف التقديم بعد استالمه من قبل السفارة.ال يمكن إضافة أي مستندات لمل 

  كل األوراق التي تقدم للسفارة ال يمكن استرجاعها، لذا فإنه مع ضرورة وجود أصول استمارات

ضاف صور منها ت المهمة الجامعية وغيرها من المستنداتالمدرسية وإال أن الشهادات ، التقديم

 فقط بالعدد المطلوب للملف وليس األصول.  

 للمنحة التأكد من صحة  ة/قدمت، لذا على كل متسليمها للسفارة ال يتم مراجعة ملفات التقديم عند

 .قبل تسليمها واكتمالهااألوراق والمطلوبات 

 فه/ا، والذي بعد تسليم ملف التقديم للسفارة يزود كل متقدم/ة بقصاصة توجيهات توضح رقم مل

يستخدم عند إعالن النتيجة بدالً عن إسم المتقدم/ة، وتاريخ ظهور أولى نتائج فرز الملفات. تعلن 

النتائج على لوحة إعالنات السفارة بالقرب من البوابة وعلى موقع السفارة على اإلنترنت 

 فيسبوك.   علىوصفحتها 

 

  



Instructions for Applying for the scholarships  

 Applying for the scholarships is not available online or through mail, but by 

submitting the application files by hand to the Embassy. 

 Kindly refer to the links mentioned in the scholarship announcement to identify the 

documents to be included in the application files.   

 Application files are to be submitted to the Embassy from 9:00 hrs. to 14:00 hrs. 

only; on the weekly five working days within the application period identified in the 

scholarship announcement.   

 Applications are to be submitted in one envelope containing all the needed 

documents, with the name of the scholarship (whether undergraduate, college of 

technology, or postgraduate) indicated.  

 Applicants are not allowed to apply for both the undergraduate and the college of 

technology scholarships simultaneously. He/she is to choose between the two 

scholarships and apply for only one. Applying for both scholarships disqualifies the 

applicant automatically. Please read the application guidelines carefully to 

understand the differences between the programs. 

o The expected degree for the College of Technology program is an “Associate 

(Diploma)” 

o The expected degree for the Undergraduate program is a “Bachelor’s Degree” 

o The expected degree for the Postgraduate program varies, and includes a 

“Master’s Degree”, or a “PhD” degree.  

 The application file is to include a copy of the birth certificate of the applicant.  

 No documents are to be later added to files already submitted.  
 All submitted documents are not retrievable, thus - despite the importance of the 

submission of the originals of the application forms - school and university certificate 

and degrees, and other important documents, are only presented as copies in the 

application file.   

 Application files are only collected by the Embassy and are not to be reviewed upon 

collection. Each applicant is to ensure the completion of the required documents 

before their submission.  

 After the submission of the documents, each applicant is to be provided with the 

number of his/her application file; which is used for announcing the results instead 

of the applicant’s name; and the date for the first results of the first stage of 



screening. The results are announced on the Embassy notice board, adjacent to the 

gate, and on the Embassy website and Facebook page.    


