
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

9/4/4154تاريخ 55رقم لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   
برئاسة :4154 /9/4 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   

 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                   ممثل جامعة دمشق                   -5

 أحمد حسن د.                                              يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -4

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

 هدى 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 
 ميساء فرعون-عال الساطي-فريدة الطحان  -اسمت قطب  – هاء الحسينب

 :مادة الغير قررت مايلي/ 31 عددها /وبعد مناقشتها للمواد البالغ        
 

 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض المادة

  تشرين يفاد عالء عيس إعادة صفة اإل 5

  تشرين مطالبة محمد الصالح بما انفق عليه 4

  تشرين بالنفقات طارؽ ابو حالوة مطالبة 3

  تشرين تسوية وضع نغم صالح 4

  تشرين حاب حمدانوضع ر  تمديد 5

  تشرين تسوية وضع خلود حواط 6

  تشرين إيفاد مهند غانم تجميد 7

  المعهد العالي تسوية وضع بسمة الغصين 8



  مصر تمديد اسماعيل السودان 9

  مصر تجميد وضع غدير ميرو 51

  مصر تمديد إيفاد عزام الخليل 55

  مصر محمد العبيديصرؼ رسوم  54

  دمشق بضعف النفقات مطالبة ياسر الكسار 53

  ب الصين -أ–وفق الفقرة  عالء الدين العزي تجميد إيفاد 54

  ب ايران تمديد إيفاد مهران اليقة 55

  روسيا عمران طراؼ  مراسلة وزارة الدفاع بخصوص  56

  حلب رسوم احمد مهناصرؼ  57

  دراسية اسيةعبد الرحمن شالش الدر  تأجيل عرض موضوع إجازة 58

  دراسية شادن عبد الواحد الدراسيةتأجيل عرض موضوع إجازة  59

  دراسية عبيدة العبداهلل الدراسيةتأجيل عرض موضوع إجازة  41

ومطالبتهما  انهاء ايفاد باسل حيدر و عمار االزكي 45
 بالنفقات

  قبل االيفاد

  بل االيفادق ومطالبتهم بالنفقات انهاء ايفاد مجد يونس ورفاقه 44

تقديم طلب تسوية وفق  فاتن ماضيالطلب من  43
   51المرسوم

  المانيا

  المانيا رسوم محمد سرور 44

  ب ايران لموافاتنا بتقرير دراسي  وسيم داؤودمراسلة  45

و شادي البشالوي وفق النظام  ايفاد عبد الرزاؽ ضحية 46

 المالي الجديد

  قبل االيفاد

  دراسية بان اجازة دراسيةمنح احمد الره 47



  الفرات محمد بشار الفنير الموافقة عل  نقل  48

وجمع الحاالت  اياد خضرتأجيل عرض موضوع   49

 المماثلة

  المانيا

  دراسية الدراسية منال يونستأجيل عرض موضوع إجازة  31

 
 

 يػالػػػػم العػليػعػر التػػػعاون وزيػػػم                                        مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروؽ خضر       

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
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 أمين سر اللجنة التنفيذية
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