
الجمهورية العربية السورية   
 وزارة التعليم العالي

 
11/12/2513تاريخ/55  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

برئاسة : 2513 /11/12الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   
 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
د.أيمن أبو                                                               ممثل جامعة دمشق          -1

 العيال

ممثل هيئة تخطيط الدولة                                                                        أحمد  -2
 الحسن

كنج                         مثل االتحاد الوطني لطلبة سوريا                                        م -3
 فاضل

 هدى شيخ الشباب                                                   -غ-مدير التخطيط بوزارة التربية -4

 د.عقيل محفوض                                                         -غ-العالقات الثقافية    مدير  -5

أحمد                                                               محاسب البعثات العلمية         -6
 السعدي

    مدير الشؤون القانونية                                                                        أحمد العجيل                      -7

 فاروؽ خضر                                         مدير البعثات العلمية                                  -8

محمد حافظ                               أمانة السر                                                    -9
 محمد

 

 وحضر االجتماع أيضاًكل من:
 ليالس دانش – ؽسلوى حال-غفران الشربجي  -رفيدة سلوطة  -اسمت قطب    – بهاء الحسين        

 :مادة الغير قررت مايلي  /28 وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها /   
 
 

 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض المادة

  دمشق تمديد إيفاد هبة رمضان ستة أشهر 1

  دمشق تعديل قرار تجميد طوني الخوري 2

  دمشق ادمةتاجيل عرض موضوع لينا عودة للجلسة الق 3



التريث بموضوع دورة اللغة رولى ابراهيم لحين الحصول  4

 على الماجستير

  دمشق

  تشرين تجميد وضع شهناز مرشان 5

  تشرين تجميد وضع ليال احمد 6

  ألمانيا صرؼ رسوم تسجيل اياد رمضان 7

  اسبانيا للجلسة القادمة محمد ميريتاجيل عرض موضوع  8

  اسبانيا للجلسة القادمة منار دعبولتاجيل عرض موضوع  9

  اسبانيا للجلسة القادمة دارين عزيريتاجيل عرض موضوع  15

  فرنسا تسوية وضع غادة عالن 11

  فرنسا تسوية وضع لبنى الفروي 12

  دمشق تكليف السيد رئيس اللجنة بدراسة وضع ديب سالم 13

  دمشق مطالبة عال فرج بما انفق عليها 14

  دمشق لبة ايهم شبلي بما انفق عليهمطا 15

  دمشق الموافقة على سفر هبة أحمد إلى لبنان 16

  حلب الموافقة على تحويل دراسة محمد هابيل إلى تشرين 17

  دمشق تعديل قرار تجميد جمانة غراب 18

  دراسية جازة غفار اسماعيل الدراسيةإتمديد  19

  المعهد العالي النتائج النهائيةتاجيل موضوع  وئام عبود لحين ورود  25

  البعث تمديد إيفاد لجين بزنكو 21

  البعث تسوية وضع عبد اهلل الحسين 22

  البعث تسوية وضع ريم الخليل 23



  فرنسا مالحقة محمد زاهر عباس بالضعف 24

  قبل االيفاد مطالبة نعمى محرز بالنفقات 25

  لبح تحويل دراسة هنادي العلي الى دمشق 26

  قبل االيفاد سحب كفالة ربيع عباس 27

  المانيا صرؼ رسوم تسجيل وائل مندو 28

 
 

 معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروؽ خضر

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصدؽ
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 


