
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
5/3/4102تاريخ 01رقم لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

برئاسة :4102 /5/3 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   
 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                    ممثل جامعة دمشق                  -0

 أحمد حسن د.                                              يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -4

 اسم سودانب                                                 -غ-حاد الوطني لطلبة سوريا   مثل االتم -3

 هدى شيخ الشباب                                            -غ-        مدير التخطيط بوزارة التربية  -2

 د.عقيل محفوض  الثقافية                                                                 ات العالقمدير  -5

 أحمد السعدي                                                    لبعثات العلمية               محاسب ا -6

    مدير الشؤون القانونية                                                                        أحمد العجيل                      -7

 فاروؽ خضر                          مدير البعثات العلمية                                                 -8

 محمد حافظ محمد                                                  ر                           أمانة الس -9

 كل من: وحضر االجتماع أيضاً 
   -اسمت قطب  – هاء الحسينب

 :مادة الغير قررت مايلي/ وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها /       
 
 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض لمادةا

  تشرين تسوية وضع مدى ديوب 0

  تشرين تمديد إيفاد حسام يوسف 4

  البعث بدور الزيات 3

  دراسية تمديد إجازة نذير اسماعيل الدراسية 2

  دراسية أيهم معاذ 5

  إيطاليا أسامة خليل 6

  روسيا صرؼ رسوم جمال المنير 7



  المانيا رسوم انجي مارتيني 8

  المانيا تمديد أحمد سويد 9

  المانيا حسين ابراهيم 01

  المانيا تمديد تجميد محمد كدور 00

  المانيا رسوم أحمد زينة 04

  فرنسا كفالة نيفين البوز 03

  فرنسا مالحقة باسم اسكندر مالياً وقضائياً بالضعف 02

  فرنسا مالياً وقضائياً بالضعف ودعبد الرحمن العبمالحقة  05

  فرنسا حسين العمر 06

  فرنسا مالياً وقضائياً بالضعف أيمن هبومالحقة  07

  فرنسا أنس خلف 08

  فرنسا يعرب عودة 09

  فرنسا عالء الشدود فرنسا 41

  فرنسا مالحقة كنان حيدر مالياً وقضائياً بالضعف 40

  فرنسا وسام شاهين 44

  المانيا غيداء هدالرسوم  43

  المانيا مالحقة أسامر متوج مالياً وقضائياً بالضعف 42

  مصر محمد خليلو 45

  روسيا تحرير كفالة علي سعد 46

  مصر عبد الكتين حميد 47

  فرنسا مالحقة محمود زويهد مالياً وقضائياً بالضعف 48



  فرنسا فواز مرتضى 49

  أوكرانيا نسيب رضوان و الغيث الزبيدي 31

  تشرين مطالبة نور عمران بالنفقات 30

 
 

 يػالػػػػم العػليػعػر التػػػعاون وزيػػػم                                        مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروؽ خضر       

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 مصدؽ
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 دػحمػػظ مػػافػػد حػحمػػم                                                                                                      

 
 
 

 صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر


