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 الخطوة األولى: إنشاء الحساب وتأكيده:

إلنشاء الحساب يرجى زيارة الموقع األلكتروني التالي: 

https://uwc.fluidreview.com 

 .(Sing up)زر ثم الضغط على  

يجب ملئ المعلومات التي ستظهر بعد الضغط على زر 

 .(Register)زر  إنشاء الحساب ثم الضغط على

 

 

يميل تلقائي إلى عنوان بعد ذلك سيقوم الموقع بإرسال إ

لكتروني الذي استخدمته عند إنشاء الحساب. البريد اإل

لتأكيد الحساب يجب الضغط على الرابط الموجود في 

 االيميل.

 ءاالنتقال للمرحلة الثانية والبدبعد تأكيد الحساب يمكنك 

 بتعبئة الطلب.

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة الثانية: تعبئة معلومات المتقدم:

    بعد تأكيد الحساب، يمكنك البدء بتعبئة المعلومات الخاصة  

   .Startمن خالل الضغط على   بك

    في هذه المرحلة يطلب الموقع المعلومات األساسية وهي 

وموافقتك على بنود  العمر والجنسية وبلد اإلقامة

 الخصوصية للتأكد من استيفائك للشروط األساسية.

 تذكر:

  تاريخ ميالدك مطابق للتاريخ الموضوع على الهوية الشخصية أو جواز السفر.يجب أن يكون 

 ال تنسى قراءة الشروط الخاصة بالتقديم على الرابط apply-to-apply/how-to-http://sy.uwc.org/how   قبل

 البدء بالتقديم لمنحنا.

 مالحظات هامة تتعلق بإنشاء الحساب وتأكيده:

 .االيميل الذي سيتم وضعه في الطلب يجب أن يكون إيميل صالح لالستخدام، ويمكنك تذكر كلمة مروره 
   -   اصل اللجنة معك من خاللهالوحيدة التي ستتوالتقديم ألنه الطريقة االتنسى أن تقوم من التأكد من إيميلك بشكل يومي بعد  -

  يجب التأكد من صندوق البريد المهمل أو الغير مهم هور اإليميل التقائي ضمن صندوق الوارد، ظعند تأكيد الحساب وفي حال عدم

(Junk – Spam)  . 

 

https://uwc.fluidreview.com/
http://sy.uwc.org/how-to-apply/how-to-apply
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الثالثة: اختيار اللجنة السورية إلرسال طلب  الخطوة

 المنحة إلينا:

عند االنتهاء من تعبئة المعلومات األساسية، ستظهر لك الصفحة 

جب عليط المجاورة، الختيار اللجنة السورية للتقدم عبرها ي

 .View Applicationsالضغط على 

 

بعد ذلك، ستظهر لك قائمة باسماء اللجان الوطنية التي يحق لك التقدم عبرها، يجب اختيار اللجنة الوطنية السورية ثم الضغط 

 لجنتنا. المجاور السم   Apply Nowعلى زر 

لك اللجنة الوطنية السورية ضمن القائمة فهذا إذا لم تظهر 

ك ستيفائيعني أنك غير مؤهل للتقدم عبر لجنتنا بسبب عدم ا

 الشروط األساسية )العمر أو الجنسية(.

يمكنك البدء بتعبئة   Apply Nowبعد الضغط على زر 

 األستمارة الخاصة بنا.

 

 الخطوة الرابعة: تعبئة الطلب: 

قائمة المهام التي يحب إكمالها  في هذه المرحلة ستظهر لك

 قبل إرسال الطلب لنا:

 محددة من  تعبئة الطلب: وتشمل اإلجابة على أسئلة

 .قبل اللجنة

  إرفاق صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن

 جواز السفر.

  سجل العالمات ألخر صفين دارسيين قبل إرفاق

 التقديم.

 .إرفاق رسالة التوصية 

 .)إرفاق ملفات إضافية )اختياري 

أو ال يجب الضغط عليه للبدء، و أيقونة تبين الحالة إن كنت قد أنهيت هذه المهمة  Startستالحظ عند بجانب كل مهمة زر 

(Complete – Incomplete). 

  مالحظات هامة لتعبئة الطلب:

 .Application Formمهام فرعية يجب القيام بها إلتمام الطلب  9هناك 

يمكنك حفظ ما أنجزته في كل مهمة فرعية من خالل الضغط على زر          

Save and Continue Editing   كما يمكنك االنتقال غلى المهمة التالية

 .Next بالضغط على زر
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أخر مرحلة من تعبئة الطلب هي وضع التواقيع )توقيع الطالب 

إلكترونياً على الطلب واألهل(. لهذه السنة يمكن رسم التواقيع 

 مباشرة.

 

 

  :رفا  المفاتمالحظات هامة إل

يجب تحميل الملفات المطلوبة بكل قسم على حدى، بعد 

اختيار الملف المراد إرفاقه يجب الضغط على زر 

Submit. 

ستجد على يمين الشاشة قائمة باللواحق والصيغ المقبولة 

ة أن صيغللملفات التي بجب إرفاقها، ينبغي التأكد من 

 ملفاتك موجودة ضمن هذه القائمة.

 

  ستجد في أعلى ويمين الشاشة ثالثة خيارات:

 .Edit or Delelteإذا أردت تغير الملف أو تعديله يمكنك الضغط على 

 أما عند إنتهائك من تحميل المفات الخاصة بهذا القسم فيتوجب عليك الضغط 

 حيث سنقلك الموقع إلى قائمة المهام التي يجب إكمالها.   Backعلى زر 

 عند انتهائك من تعبئة الطلب يمكنك االنتقال اآلن إلى المرحلة األخيرة.

 الخطوة الخامسة: إرسال الطلب: 

 على  طوتحميل كل المفات الضرورية، أصبح بإمكانك اآلن إرسال طلبك من خالل الضغ ةعند إنجاز جميع المهام المطلوب

Submit Your Application  الموجود في آخر

  الصفحة.

 انتبه!

إذا لم تنجح في إرسال الطلب عند الضغط على هذا الزر 

فذلك يعني أنه مازال هنالك مهام غير مكتملة يجب عليك 

  العودة التمامها.
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                  عند االنتهاء والضغط على زر

Submit Your Application   سيقودك الموقع

ك أن هذه هي إلى صفحة التأكيد التي توضح ل

رسال الطلب ويجب عليك المرحلة األخيرة من إ

 ليتم إرسال طلبك.   Continueالضغط على زر

بعد الضغط على هذا الزر تكون قد أرسلت طلبك مع 

 نية السوريةطالملفات التي أرفقتها إلى اللجنة الو

 لدراسته وتقيمه.

 

 

 

 

سيصلك عندها ايميل تلقائي يؤكد استالم طلبك من قبل 

 لجنتا. 

 

ي االلكتروني بشكل يوم كبريد تفقدتذكر أنه عليك 

 ألنه الطريقة الوحيدة لتواصل اللجنة معك.

 

 

 

 

 

 

 

  عبر معنا التواصل يمكنك المعلومات من لمزيد

  خالل من أو بوك الفيس على الرسمية صفحتنا

:التالي االيميل  

INFO@SY.UWC.ORG  

United World College Syrian National Committee  

mailto:info@sy.uwc.org

