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(الناجحين في  بإرسال القبوالت ويعود له تحديد أسماء المقبولين من بين المرشحينالمانح  الكوبييقوم الجانب ، حيث كوباالمعنية في   اتبموافقة الجهحصرًا القبول النهائي للطالب  يرتبط -

 .اإلعالن)
ا املوفد ،ن وفق قانون البعثات العلميةيموفدعترب الطالب املقبولون وفق اتفاقيات التبادل الثقايف ال يُ  -  ن.و وبالتايل ال يتمتعون باحلقوق اليت يتمتع 
  وال يرتتب عليه أية التزامات اجتاه الدولة. نفقة خاصة على حساب الطالبتُعترب الدراسة وفق برامج التبادل الثقايف  -
لشروط المطلوبة لتعادل الشهادات (يمكن الحصول عليها من موقع وزارة يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطالب الخريجون لالقبول في المنحة ال يعطي الحق حكمًا بمعادلة الشهادة التي  -

 ا الطالب متوافقة مع درجة املاجستري.واليت تتضمن بأنه جيب أن تكون درجة اإلجازة اليت حيمله )،www.mohe.gov.syالتعليم العالي/ مديرية تعادل الشهادات 
ذا اإلعالن يتم نشره على املوقع الرمسي للوزارة ( - على الطالب المتقدمين لإلعالن القيام بشكل دائم بمتابعة الموقع  يتعين، بالتالي بمثابة تبليغ رسمي ) www.mohe.gov.syيعد كل تنويه يتصل 

 .لالطالع والتقيد بكل ما هو مستجد وذلك www.mohe.gov.sy االلكتروني للوزارة 
 
 المنحة (التزامات الجانب الكوبي): ماهية  

 إعفاء من الرسوم الدراسية. -
 ووجبات طعام. تأمني سكن جامعي -
 دورة لغة إسبانية. -

 احلصول على التأشرية وتصديق األوراق الثبوتية يف السفارة الكوبية بدمشق جماناً.
  

 :التزامات الطالب المالية  
  يلتزم الطالب يف حال قبوله مبا يلي:    

 نفقات السفر ذهاباً وإياباً. -
 تشمل ماهية املنحة.أي نفقات أخرى مل يتم ذكرها ضمن الفقرة السابقة اليت  -

  
  
  
 



 :أسماء المتقدمين  

  عالمة اللغة االنكليزية  عالمة الكيمياء  عالمة الفيزياء عالمة الرياضيات ديانةالمعدل المئوي بال   ديانةالمجموع بال   دورة عام  الشهادة الحاصل عليها  المواليد  االسم  م.

  300 197  398 594 98.52 2660  2017  ثانوية سورية/علمي  2/1/2000 أسامة شفيق حسن  .1

  300 198  400 600 98.48 2659 2017  ثانوية سورية/علمي  16/4/1999 حممد انس موفق بدر  .2

  221 195  392 600 92.96 2510 2017  ثانوية سورية/علمي  15/4/1999 علي شعبان معروف  .3

  282 178  400 565 91.30 2465 2017  ثانوية سورية/علمي  27/2/1999 خالد أكثم كرمان  .4

  294 198  393 587 89.41 2657 2017  ثانوية سورية/علمي  29/1/2000 زين العابدين منري يوسف  .5

  290  107  356  533  86.37  2332 2017  ثانوية سورية/علمي  14/6/1999  صبا رضوان الطويل  .6

  196 153  368 487 80.07 2162 2017  ثانوية سورية/علمي  8/1/2000 حيدر حممد الفريج  .7

  240 198  314 455 79.93 2158 2017  ثانوية سورية/علمي  16/8/1999 منصور كرباجطالل  .8

  123  159  353  458  77.44  2091 2017  ثانوية سورية/علمي  28/4/1997  عدنان حممود الرحياين  .9

  221 186  256 431 75.04 2026 2017  ثانوية سورية/علمي  15/1/1999 تقى حممد الدخيل  .10
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