
 
 
 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١١/٥/٢٠١٦/تاريخ/١٦/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
برئاسة :/١١/٥/٢٠١٦ في  الواقع  األربعاءاجتمعت اللجنة يوم   

 معاون الوزير وعضوية كل من السادة: ة سحر الفاهومالدكتور  
 

 د.أيمن أبو العيال                                                            ممثل جامعة دمشق                -١
 محمد شحادة آغاد.                                          ممثل جامعة دمشق                               -٢
 إبراهيم ميدةد.                                                ممثل جامعة دمشق                               -٣
 شكري الباباد.                                               ممثل جامعة دمشق                               -٤
 د. أحمد حسن     ممثل هيئة تخطيط الدولة                                                                  -٥
 باسم سودان   الوطني لطلبة سوريا                                                             ممثل االتحاد -٦
 د.عقيل محفوض    مدير العالقات الثقافية                                                                    -٧
 أحمد العجيل                                                                مدير الشؤون القانونية                                     -٨
 فاروق خضر    مدير البعثات العلمية                                                                           -٩

 محمود عائشة                                                                         البعثات العلمية ةمحاسب -١٠
 محمد حافظ محمد       أمانة السر                                                                            -١١

 وحضر االجتماع أيضاً كل من:
 

 نسرين غازي-هبة الحايك -اسمت قطب –بهاء الحسين 
 مادة الغير قررت مايلي:/ ١٩  / وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها       

 
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 هناء تشرين تمديد إيفاد نادين أسعد ١

 هناء تشرين تمديد تجميد وضع محمد سلمان ٢

 هناء تشرين تعديل قرار تسوية يحيى عجيب ٣



أحمد  لموافاتنا بوضعمراسلة رئيس جامعة الفرات ٤

 السلوم

 روشان الفرات

 ازدهار حلب مالحقة أحمد نبهان مالياً وقضائياً  ٥

 نبيلة مصر إعادة عرض موضوع محمد مصري ٦

تمديد إيفاد زياد ملحم  ثالثة أشهر وتجميد وضعه  ٧

 ثالثة أشهر

 هبة تركيا

 مازنة فرنسا تمديد إيفاد فادي أبو شوشة ٨

 مطالبة ميشال نعمة بالضعف وبنسبة ما تبقى من ٩

 التزام

 سناء روسيا

مطالبة بشار خطاب بالضعف وبنسبة ما تبقى من  ١٠

 التزام

 سناء السودان

 مازنة فرنسا مراسلة وزارة الصحة بخصوص مي الدرويش ١١

الموافقة على اختصاص بهاء معال ووضعه على منحة  ١٢

 للدكتوراه

 سناء روسيا

 سناء تونس إعادة عرض وضع نيفين سعد بعد شهرين ١٣

 رامي كفاالت فك كفالة فواز مرتضى ١٤

 أميمة قبل اإليفاد إنهاء إيفاد نغم ناعسة ١٥

للتسجيل  ١٥/٨/٢٠١٦منح يامن علي مهلة حتى  ١٦

 بالدكتوراه

 سحر دمشق

 مريم المانيا تعديل مطالبة حسين العثمانلي ١٧



 مريم المانيا مالحقة محمد نور كيالي مالياً وقضائياً  ١٨

مة النوح بضعف النفقات  وبنسبة ما تبقى  مطالبة نع ١٩

 عليه من التزام

 هبة رومانيا

 التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
 

 ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر
 
 
 
 
 
 
 

 مصدق
 وزير التعليم العالي

 
 محمد عامر الماردينيالدكتور   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أمين سر اللجنة التنفيذية

 محمد حافظ محمد                                               صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                                             


