
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

2/4/2144تاريخ 44رقم لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   
برئاسة :2144 /2/4 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   

 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                   ممثل جامعة دمشق                   -4

 أحمد حسن د.                                              يط الدولة                   ممثل ىيئة تخط -2

 سم سودانبا                                                 -غ-حاد الوطني لطلبة سوريا   مثل االتم -3

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

 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 
 ليالس دانش -سحر الحسيني -رفيدة سلوطة  -اسمت قطب  – هاء الحسينب

 :مادة الغير قررت مايلي/  37 عددىا / وبعد مناقشتها للمواد البالغ       
 مالحظػػػػات  وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض م

  دمشق تجميد وضع ريما منصور 4

  دمشق تمديد إيفاد جمانة غراب 2

  دمشق تمديد إيفاد خلود ديب 3

  دمشق تسوية وضع أحمد الحاج 4

  دمشق مطالبة راغب الحمزة 5

  دمشق تمديد إيفاد مي زغيبة 6

  دمشق نور حبشيإعادة عرض موضوع  7

  دمشق طوني الخوري أجيل عرض وضعت 8

  دمشق وسيم ىدايا تجميد وضع  9



  دمشق تسوية وضع علي منون 41

  روسيا مطالبة أدىم اللبان 44

  المانيا ماليا وقضائيا حسام غازيمالحقة  42

  المانيا مالحقة أيمن سليمان 43

  المانيا ماليا وقضائيا بشار ديبمالحقة  44

  المانيا  مالحقة حمدو القراط 45

  المانيا حسام غانمتجميد إيفاد  46

  المانيا مالحقة ماىر فطوم 47

  بريطانيا مالحقة أحمد المرابع 48

  اليمن مالحقة محمد المعيكل 49

  حلب تمديد إيفاد  فهد خلف 21

  المأمون حنان الحربيرد طلب  24

  ايران محمود المهباشيد ايفاد تمد 22

  دمشق إيفاد لينا عودة تجميد  23

  المانيا لموافاتنا بتسجيلها بالدكتوراه ربى الخضورمراسلة  24

  مصر عدم الموافقة على صرؼ الرسوم دون عرض على اللجنة 25

  حلب بالنفقات آالء العبداهللمطالبة  26

  حلب بالنفقات رياض العليمطالبة  27

  البعث بالنفقات أحمد األركيمطالبة  28

  فرنسا محمد حرفوشتجميد وضع  29

  فرنسا نسيم رمضانتجميد وضع  31



  دمشق بتعديل مدة اإليفاد عدنان عليويرد طلب  34

  مصر محمد نصورتمديد إيفاد  32

  مصر محمود عديرةتمديد إيفاد  33

  حلب انس حمويتأجيل عرض وضع  34

  دراسية بتمديد إجازتو الدراسية  ايهم معاذب رد طل 35

  روسيا اللجنة القانونيةإلى  عبد القادر حجلةتحويل ملف  36

  روسيا مطالبة أسامة صبح بالنفقات 37

 
 

 يػالػػػػم العػليػعػر التػػػعاون وزيػػػم                                        مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروؽ خضر       

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 

 مصدؽ
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 

 للجنة التنفيذيةأمين سر ا
 دػحمػػظ مػػافػػد حػحمػػم                                                                                                      

 
 


