
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
64/1/6132تاريخ 31رقم لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

برئاسة :6132 /64/1 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   
 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                      ممثل جامعة دمشق                -3

 أحمد حسن د.                                              يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -6

 باسم سودان                                                 -غ-حاد الوطني لطلبة سوريا   مثل االتم -1

 هدى شيخ الشباب                                                         مدير التخطيط بوزارة التربية  -2

 د.عقيل محفوض  الثقافية                                                                 ات العالقمدير  -3

 أحمد السعدي                                                    لبعثات العلمية               محاسب ا -4

    مدير الشؤون القانونية                                                                        أحمد العجيل                      -5

 فاروؽ خضر                          مدير البعثات العلمية                                                 -6

 محمد حافظ محمد                                                  ر                           أمانة الس -7

 كل من: وحضر االجتماع أيضاً 
 يساء عابدينم – أحمد عليا -هبة الحايك-مرشدة حواط  -اسمت قطب  – هاء الحسينب

 :مادة الغير قررت مايلي/16 ها للمواد البالغ عددها /وبعد مناقشت       
 

 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض المادة

  حلب انهاء إيفاد ابراهيم الدرويش ومطالبته بالنفقات 3

  حلب انهاء إيفاد عبد الرحمن العناز ومطالبته بالنفقات 6

  حلب لنفقاتانهاء إيفاد هيام األحمد ومطالبتها با 1

  حلب انهاء إيفاد أحمد الخليف ومطالبته بالنفقات 2

  حلب انهاء إيفاد عبد الرحمن الخميس ومطالبته بالنفقات 3

  سلوفاكيا صرؼ رسوم مصطفى عرار 4

  ايطاليا صرؼ رسوم داني الديب 5



  بلجيكا مالحقة قصي األسعد 6

  ماليزيا مالحقة اديب حبال 7

  ايطاليا ع عمر ابو فخرتجميد وض 31

  تركيا مالحقة ابراهيم هورو 33

  ايطاليا تجميد وضع محمد محمد 36

  االتحاد رد طلب رهف العلي بالنقل على دمشق 31

  المأمون تمديد إيفاد والء الماللي  32

  المعهد العالي تسوية وضع كوثر محمد 33

  الصين مالحقة حميد شاحوت 34

  الصين أحمد جقالنتمديد إيفاد  35

قانونية بدراسة وضع سيمون قبوش و التكليف مدير  36

 وسيم ابراهيم

  الصين

  المانيا مالحقة مهند علي 37

  المانيا صرؼ رسوم ناتالي ميني 61

  المانيا مراسلة ايمان سراقبي لموافاتنا بشهادة الماجستير 63

  المانيا صرؼ رسوم محمد شقفة 66

  المانيا عمار الجمازتجميد وضع  61

  المانيا مراسلة ماهر طيفور لموافاتنا بوضعه الدراسي 62

  روسيا مالحقة خالد المسعود 63

  مصر تمديد إيفاد علي سليمان 64

  مصر طي قرار مالحقة غصون الرجب آغا 65



  مصر حالة ملف رانية الجبان إلى محاسبة البعثات 66

  رمص تجميد وضع حمود الواوي 67

  مصر تمديد إيفاد رنيم الجبيلي 11

  حلب تأجيل عرض وضع أنس حموي للجلسة القادمة 13

  قبل اإليفاد من النظام المالي 61الموافقة على اإليفاد وفق المادة  16

 
 

 يػالػػػػم العػليػعػر التػػػن وزيعاو ػػػم                                        مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروؽ خضر       
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