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 الوثاثق المطلوبة المرفقة مع طلب المنحة عند التقدم للمنافسة على ان تكون باللغة االنجليزية ومصدقة حسب األصول:

 كشف عالمات الثانوية العامة مصدقة من و ازرة التربية والتعليم .

 صورة مصدقة عن شهادة الكرتونة مصدقة من و ازرة التربية والتعليم.
 صورة عن شهادة الميالد .

 صورة عن جواز السفر ساري المفعول.
 شهادة عدم محكومية .
 شهادة خلو أمراض مصدقة من و ازرة الصحة تشمل فحص االيدز.
 10 صور شخصية حجم 1*1سم .
 صورة عن الهوية الشخصية.

 على كل طالب يتم ترشيحه أن يكون على استعداد لتقديم الوثائق المذكورة اعاله مصدقة ومترجمة إلى اللغة االسبانية.

 التغطية المالية للمنحة:
▪

تغطي المنحة األقساط الدراسية ،اإلقامة في مساكن الطلبة ،الغذاء في مطاعم الطلبة.

▪

يحتاج الطالب إلى تكاليف معيشةةةةة اضةةةةاعية على حسةةةةابه اليا

▪

تذاكر السفر على حساب الطالب.

▪

على كل طالب ان يحضةةر بطاقة السةةحب ص الص ةرا) األيي وأن يتلكد قهل سةةفره من أن البطاقة تسةةحب في كوبا ،حيث ال

الطالب نفسه.

تقربيا  300دوالر امريكي كحد أدنى ،ويعتمد ذلك على

يوجد امكانية لتحويل االموال.

 شروط المنحة:

▪
▪

ان ال يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن  %90فلعلى في الفرع العلمي فقط  ،ومن خريجي العام  2021فقط .

على الطالب ان تكون لديه القدرة على تحمل الحياة الصةةعبة في كوبا نتيجة صةةعوبة الوضةةع االقتصةةادي وقناح نق
في المواد الغذائية.

حاد

 لغة التدريس :لغة التدريس قي اللغة االسبانية.
 مدة الدراسية  7سنوات ص سنة اولى تحضيرية  -لغة اسبانية مع مواد علمية ي و  6سنوات لدراسة الطب.
▪

يقدم الطلب الكترونيا ومن ثم يجب تقديم الوثائق ورقيا حسب ما ورد في االعالن مع ضرورة االلتزام بالتواريخ المحددة

ادناه .آخر موعد لتقديم الطلب االلكتروني قو يوم اليميس الموافق  2021/08/26وآخر موعد الستالم الوثائق المطلوبة
قو يوم اليميس الموافق  2021/08/26ولن يقهل أي طلب بعد قذا التاريخ نهائيا.

اسم الطالب الرباعي_____________________________________ :
رقم الهويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة_____________________________________ :
التوقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع_____________________________________ :
التاريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ_____________________________________ :

