
  الجمهورية العربية السورية 
  وزارة التعليم العالي    
  

  / ٣٢/قرار رقم                                        
  

  رئيس اللجنة العليا للبعثات العلمية وزير التعليم العايل    
  منه  ٦٦السيما املادة  ١٥/٦/٢٠٠٤تاريخ ) ١٤٣(بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم    
  منه  ٦٦السيما املادة  ١٥/٦/٢٠٠٤تاريخ  ٢٠قانون البعثات رقم احكام وعلى    
  منه  ٣و املتضمن النظام املايل للبعثات العلمية السيما املادة / ٦٤٤وعلى احكام القرار رقم    

املتضـــــمن جـــــدول األمثـــــال اخلـــــاص  ١١/٩/٢٠٠٧تـــــاريخ ) ٢١٠٣(وعلـــــى أحكـــــام القـــــرار رقـــــم 
  ٠ة القطع االجنيب لرواتب وتعويضات املوفدين باحلفاظ على كتل

   ٢٩/٣/٢٠٠٩تاريخ  ٧٨٤٠/١١/٥١وعلى موافقة السيد وزير املالية بالكتاب رقم 
   ٢٨/٣/٢٠١١ تاريخ ٦٨٩٢/١١/٥١املالية بالكتاب رقم  وعلى موافقة  وزير 

  : رر مايلي ـيق                                      
و  ٢٩/٣/٢٠٠٩و تـاريخ /١١فدين للدراسة على نفقة الدولـة والـواردة يف القـرارين عدل أجور املو ت -١مادة 

  :حبيث تصبح على النحو التايل  ١٥/٧/٢٠٠٩ و تاريخ/١٠٢
  بلد االيفاد

  
  االجرة بالليرة السورية

  ماجستير ودكتوراه  اجازة ودبلوم    
  ٢٣٨٠٠  ١٧٤٥٥  لندن المملكة المتحدة 

  ٢١١٩٠  ١٥١٤٠  خارج لندن
  ٢١٦٧٠  ١٥٤٨٥  لندااير 

  ٢٥٠٩٥  ٢٠٣٤٠  باريس  فرنسا 
  ٢٠٣٤٠  ١٦٩٠٥  باقي المدن 

الواليـــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
  المتحدة 

  ٢٢٢٥٥  ١٨٩٢٥  نيويورك واشنطن
  ٢١٥١٠  ١٨٠٥٥  باقي المدن

  ٩٧٥٥  ٧٧٨٥  )منحة( موسكو   
  ٨٢٥٠  ٦٥٦٥  )منحة(خارج موسكو  

  ١٢٢٠٥  ٩٧٥٥  ) نفقة دولة ( موسكو   روسيا 
نفقــــــــة (خــــــــارج موســــــــكو  

  )ةدول
١٠٣٢٠  ٨٢٥٠  

  



 

  ٧٩٩٥  ٦٣٦٥  منحة  أرمينيا
  ١٠٠٠٠  ٧٩٩٥  نفقة دولة  

  ٧٨٠٥  ٦٢١٥  منحة  اوكرانيا
  ٩٧٦٥  ٧٨٠٥  نفقة دولة  

بلغاريـــا  –هنغاريـــا 
  سلوفاكيا

  ٧٢٣٥  ٦٩٧٥  منحة
  ١٢٦٤٥  ٩٥١٠  نفقة دولة 

  ٧٠٦٥  ٦٨١٠  منحة  تشيك 
  ١٢٣٤٥  ٩٢٨٥  نفقة دولة  

  ٨٨٣٠  ٧٦٠٥  استراليا
  ٧٩٣٠  ٧٦٤٥   منحة  رومانيا

  ١٣٨٥٠  ١٠٤١٥  نفقة دولة
  ٧٦٤٠  ٧٣٦٠  منحة   بولونيا

  ١٣٣٤٥  ١٠٠٢٥  نفقة دولة
  ٦٦٣٠  ٦٦٣٠  منحة   كوبا

  ٨٦٢٠  ٧٤٢٥  نفقة دولة
  ٤٠٥٠  ٣٨١٥  منحة   كوريا

  ٨٦٢٠  ٧٤٢٥  نفقة دولة
  ٦٥٩٥  ٥٧٣٥  منحة   الصين

  ١١٧٥٥  ١٠١٢٥  نفقة دولة
  ٨٤١٠  ٧٢٤٥  طهران  ايران

  ٨٠١٠  ٦٩٠٠  باقي المدن
  ٢٠٤١٠  ١٧٠٧٠  كندا 
  ١٣٦٣٥  ١١٨٠٠  اسبانيا
  ٢٢١١٠  ١٦٢٧٠  هولندا
  ١٤١٩٠  ١١٦٩٠  ايطاليا
  ١٩٣٥٠  ١٤٢٤٥  النمسا
  ٢٠٤٥٠  ١٥٠٥٥  بلجيكا
  ٢١٤٣٠  ١٦٦١٥  المانيا

  ١٦١٨٠  ١٤١٤٥  السويد 
  ١٤٩٣٥  ١٣٠٥٥  النرويج

  



 

  ٢٦٩٩٠  ٢٣٨٨٥  اليابان
  ٣٧٥٢٥  ٣٥٥٥٠  ويسراس

  ١٢٧٧٥  ٩٧٣٠  تركيا 
  ١٠٥٨٠  ٦٦٢٠  مصر

  ١١٦٩٥  ٩٠٩٥  الجزائر
  ٧٤٣٥  ٥٨٣٥  االردن 

  ١٢٨٩٠  ١٠٠١٥  )صربيا( يوغسالفيا 
  ١٢١٥٥  ١٠٤٦٥  اليونان

  ٩١١٠  ٧٨٥٠  ) فلندا-لنداساي(الدول االسكندنافيه 
  ١٥٥٨٥  ١٣٦٢٠  الدانمارك

  ١٠٢٦٥  ٨٨٤٠  لبنان
  ٩٨٩٠  ٨٥٢٥  المكسيك

  ١١٩٣٥  ١٠٢٨٥  الهند
  ١٠٤٥٥  ٩٠١٥  غرب الم – تونس

  ٩٠٣٠  ٧٧٧٥  األرجنتين  – االمارات العربية المتحدة
  ٩٤٢٥  ٨١١٥  البرتغال 
  ٨٦٢٠  ٧٤٢٥  السعودية
  ٨٤١٠  ٧٢٤٥  الكويت 
  ١٠٢٦٠  ٨٨٤٠  السودان 

  ٨٦٢٠  ٧٤٢٥  الباكستان 
  ٨٤١٠  ٧٢٤٥  ليبيا

  ٨٦٢٠  ٧٤٢٥  ماليزيا
  ١٠٧١٥  ٩٢٤٠  اندونيسيا
  ٨٦٢٠  ٧٤٢٥  ملدافيا

  ٨٦٢٠  ٧٤٢٥  ان  التي لم تذكرباقي البلد
  حسب الشهادة احلاصل عليها املوفد   االيفاد الداخلي

  
  
  
  



لنشـرة  املخصصـة للموفـدين علـى اسـاس سـعر الصـرف الرمسـي النافـذ اسـتناداً يتم حتويل التعويضـات  -٢مادة 
رف الـــيت تصـــدر عـــن مصـــ) نشـــرة االســـعار الســـنوية للعمـــالت األجنبيـــة ( األســـعار الرمسيـــة الثابتـــة 

   ٠يالدي املعام ربع من المكتب القطع هلذه الغاية ببداية كل  –سورية املركزي 
  

  تصرف النفقة النامجة عن هذا القرار وفروقات القطع األجنيب من موازنة اجلهة املعنية   -٣مادة 
  
  ٢٩/٣/٢٠١١و تاريخ /٣٠/ ينهى العمل بالقرار رقم   -٤ مادة 

  
  ٠ريدة الرمسية القرار يف اجلينشر هذا    -٥مادة

  
                                                       

  م العالي ر التعليوزي                                                                         
  

  غياث بركاتالدكتور                                                                        
  
  
  
  
٦/٤/٢٠١١ 


