
                                                     

                   

 

 

 للتمكن من التقدم للمنحة EDU-SYRIAمنحة التسجيل في منصة  خطوات 

 

 للتسجيل في المنصة الرجاء اتباع الخطوات التالية:  

  sys.eu/EduSyriaScholarship-https://edu المنحة من خالل الرابط:يرجى الدخول على موقع  .1

 انشاء حساب اذا لم يكن لديك حساب مسبقاً:  .2

 

o )يجب كتابة االسم باللغة االنجليزية حسب الوثائق الرسمية )مثل : حواز سفر. 

o الفردي بجانب االسمرقم المفوضية يل للالجئين : جرقم وثيقة التس 

o  رقم شهادة المفوضية الساميةUNCHR   :رقم وثيقة العائلة 

o بريد الكتروني صحيح و فعال خاص بك اذ سيتم  إستخدامطالب من البريد االلكتروني من تأكد عزيزي ال

 تأكيد اليه .رمز ارسال 

https://edu-sys.eu/EduSyriaScholarship/


                                                     

                   

 

 .عند االنتهاء من تعبئة الحقول يرجى الضغط على "التالي"

يمكنك تفعيل حسابك من خالل فتح البريد االلكتروني الخاص بك ثم صندوق الوارد و اخذ رقم التأكيد المرسل اليه  .3

و لن تتمكن من التقدم بطلب لمنح  EDU-SYRIAووضعه في هذه الشاشة  اذ سيعتبر حسابك فعاال على منصة 

 جامعة الزرقاء بدون هذه الخطوة .  

 



                                                     

                   

 
 

 

 كما هو موضح في الصورة " في القائمة الجانبية التقدم للمنحة" الضغط على خيارالرجاء  .4

 

 



                                                     

                   

 ستظهر لك النافذة االتية : .5

 

  يرجى ادخال مصدر الثانوية العامة, في حال كان الخيار غير متاح يرجى اختيار غير ذلك و تعبئة المعلومات

 المطلوبة في الحقل السفلي

 يرجى الضغط على متابعة 

 

 

 ستظهر لك الصفحة االتية :  .6

 

 



                                                     

                   

  عزيزي الطالب يجب ان تحصل على ورقة القبول المبدئي من جامعة الزرقاء و تتأكد من مطابقة جميع

المعلومات الموجودة في الورقة لمعلوماتك الشخصية ) في حال وجود اي معلومة خاطئة يرجى الطلب من 

 الموظف تعديل المعلومة وطباعة ورقة قبول جديدة بالمعلومات المعدلة ( 

 ابقة في هذه الصفحة بمعلوماتك التي ادخلتها عند انشاء الحساب لذلك يجب ان تكون معلوماتك صحيحة ستتم المط 

 

 

 

 

في حال ظهور هذه النافذة لك وكنت متاكدا من رقم البطاقة االمنية الخاص بك اضغط على متابعة وارسال لمشرف   .7

ساعة من اوقات  48لرد على مشكلته خالل فتره الجامعة اذ سيقوم مباشرة بمتابعة المشكلة مع تسجيل الجامعة وا

الطالب ال داعي  لذلك عزيزي (من االحد الى الخميس  )من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرام االدو

لمراسلة المنحة على ارقام الواتس او البريد االلكتروني اذ لن يسرع ذلك في االجراء فقط كل ما عليك هو متابعة 

 و بريدك االلكتروني اذ سيتم ارسال بريد الكتروني لك عند حل المشكلة     النظام

 

 

 

 يظهر في الشاشة التالية رد المشرف على المشكلة التي واجهتك بعد التواصل مع  .8



                                                     

                   

   تتبع الخطوات التي ذكرها مشرف الجامعة لك الذهاب للصفحة الرئيسية ثم تعديل البيانات الشخصية و التأكد من

 ثم  اضغط على متابعة و اعادة تقديم الطلب رقم البطاقة االمنية المدخل 

 
 



                                                     

                   

طأ في حال وجود اي خك الشاشة االتية في حال عدم ظهور شاشة المطابقة بين معلومات الطلبة و التسجيل ستظهر ل .9

لصحيحة و اضفها وادخل معلوماتك ا "معلوماتك غير صحيحة ؟؟"فيها  اضغط على  المعلومات الظاهرة في 

 طلع عليها اللجنة كمالحظة لطلبك لت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

                   

 

ابقة اذ لن من اهم الخطوات التي يجب ان تقوم بها هي اعتماد الطلب وارساله الى اللجنة كما هو ظاهر في الشاشة الس  .10

تستطيع اللجنة النظر في طلبك بدون هذه الخطوة , بعد ارسال الطلب للجنة ستظهر لك الشاشة التالية التي يظهر بها 

حالة الطلب الخاص بك اذ يمكنك متابعة وتتبع حاله الطلب من خاللها و ايضا من خالل متابعة بريدك االلكتروني اذ 

 في حال تغير حالة طلبك تروني الك كبريدرسالة على سيزودك النظام ب
 

 

  : مالحظات عامة 
 

بمراسيييييييله أو رغبتيييييييك  فيييييييي حيييييييال حيييييييدوم مشييييييياكل تقنيييييييية اثنييييييياء عميييييييية التسيييييييجيل االلكترونيييييييي .1

ارسييييييييال المعلومييييييييات الرجيييييييياء  ( syria.eu-info@edu) المنحيييييييية علييييييييى البريييييييييد االلكترونييييييييي

 :  رسالة واحدةالتالية ب

 رقم الحساب ) موجود عند النقر على اسمك في اعلى الصفحة سيظهر الرقم(  -

 رقم الطلب الخاص بك كما هو ظاهر في الصورة السابقة  -

 وصف المشكلة التي تواجهك  -

وضع موضوع الرسالة ليكون متوافق مع المشكلة التي واجهتك ) مثال : مشكلة تاريخ  -

 ر ... الخ ( الميالد , مشكلة في نسيان كلمة المرو
فقططططططططط  ) الطططططططططر    يطططططططططر   WhatsApp عبييييييييير تطبييييييييييق - 0078001909  - رقيييييييييم الهييييييييياتف   .2

 مططططططن السططططططاعة الثامنططططططة صططططططباحا إلططططططى السططططططاعة الرابعططططططة عصططططططرا مخصططططططا لالتصططططططا  ال ططططططات ي (

 . من األحد الى الخميس

 

mailto:info@edu-syria.eu

