
 
 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

 
27/4/2016/تاريخ/14/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   

:برئاسة /27/4/2016  في   الواقعاألربعاءاجتمعت اللجنة يوم   
 :معاون الوزير وعضوية كل من السادةة سحر الفاىوم  الدكتور
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 :وحضر االجتماع أيضاً كل من
نهى شيخ األرض -مرشدة حواط-مازنة العالوي-  اسمت قطب–بهاء الحسين 

 :مادة الغير قررت مايلي  /24  /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددىا        
 
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 بيان الصينتمديد تجميد وضع أحمد جقالن  1

 بيان الصينالطلب من طوني سلوم موافاتنا بتسجيلو بالدكتوراه  2

 بيان ايرانالطلب من محمد برو إعادة كافة المبالغ التي تقاضاىا خالل  3



فترة وجوده داخل القطر  

 ىبة تركيارد طلب فرح محمد بوضعها على نفقة الدولة  4

 ىناء دراسيةطي قرار إجازة محمد ياسر جحي الدراسية  5

 ىناء دراسيةتمديد إجازة جيهان عيد الدراسية  6

 محمد فرنسامراسلة وزارة الصحة بخصوص صالح مرتضى  7

 ىبة تركياتمديد تجميد وضع محمد الفاضل ثالثة أشهر  8

 ىبة كوباتمديد إيفاد أمجد الشفيع  9

 ىبة تركياتجميد وضع ناصر العباس  10

 مريم المانياتمديد تجميد وضع ماىر طيفور  11

 مريم المانياصرف رسوم قضي الزعبي  12

 مريم المانياتعديل مطالبة زيد البيطار  13

 مريم المانياتعديل مطالبة ابراىيم سلمان  14

 مريم رد طلب حسام العايد بخصوص تأجيل مطالبتو  15

 مريم مالحقة سامي أخرس مالياً وقضائياً  16

 مريم المانياتعديل مطالبة عصام اسماعيل  17

 ىبة تركياعدم الموافقة على تعديل مدة إيفاد عبداهلل الحمادي  18

 سناء تونستعديل قرار تسوية مصطفى عودة إلى منحة  19

 وفاء البعثتمديد إيفاد وسيم مطلق  20

 رامي كفاالتفك كفالة أوراس حسن  21

 أميمة قبل اإليفادإيفاد خالد الفوعاني إلى إيران  22



 نبيلة مصرتسوية وضع ربيع الحسن  23

 ىبة بريطانياتعديل مطالبة معد تامر  24

التعليم العالي  رـعاون وزيـم               مدير البعثات العلمية                                                             
 

 ة سحر الفاىوم  الدكتور                                                                                   فاروق خضر
 
 
 
 
 
 
 

مصدق 
وزير التعليم العالي 

 
محمد عامر المارديني   الدكتور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أمين سر اللجنة التنفيذية 

    محمد حافظ محمد                                            الموقع اإللكتروني للنشر                                                             : صورة إلى


