
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

5/0282 / 88/تاريخ 02التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
برئاسة :0282 /88/5/الواقع في   األحد اجتمعت اللجنة يوم   

 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                       ممثل جامعة دمشق               -8

 ممثل هيئة تخطيط الدولة                                                                 د. أحمد حسن -0

 باسم سودان       ممثل االتحاد الوطني لطلبة سوريا                                                      -3

 هدى شيخ الشباب                                                  مدير التخطيط بوزارة التربية          -2

 مدير العالقات الثقافية                                                                   د.عقيل محفوض -5

 أحمد السعدي                                                     محاسب البعثات العلمية               -6

    مدير الشؤون القانونية                                                                        أحمد العجيل                      -7

 فاروق خضر                                مدير البعثات العلمية                                           -8

 أمانة السر                                                                             محمد حافظ محمد -9

 وحضر االجتماع أيضاً كل من:
 ليالس دانش-غفران شربجي- -ريم شيخو  -اسمت قطب  –بهاء الحسين 

 واد البالغ عددها / /مادة الغير قررت مايلي:وبعد مناقشتها للم       
 مالحظــــات بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

  دمشق تمديد إيفاد نور حبشي 8

  دمشق تمديد تجميد عالء حرب 0

  حلب هبة حسينتجميد وضع  3

  حلب رائدة ابراهيممراسلة الجامعة بخصوص  2

  نايرا تسوية وضع معتز هوشة 5

  ايران مالحقة زهير الدرويش 6

  بريطانيا حسين الطافشمراسلة جامعة تشرين لتعيين  7

  فرنسا لموافاتنا بشهادة الماجستير أحمد حماديمراسلة  8

  فرنسا تمديد إيفاد أيمن الطويل 9



  فرنسا نصوح الصعيديالتأكد من فترة التزام  82

  تشرين تمديد إيفاد حسام يوسف 88

 مراسلة الجامعة لموافاتنا بقرار مجلسها بخصوص بحث 80

 دارين يوسف

  تشرين

  تشرين مالحقة أحمد المحمد 83

  تشرين أسامة ساليمة تجميد وضع  82

  دمشق تمديد إيفاد نداء أحمد 85

  دمشق تمديد تجميد وضع سامي شاهين 86

يني بحث نور الدين قط مراسلة الجهة الموفدة لبيان رأيها في 87

 و يوسف الغزالي

  تشرين

  التشيك تمديد إجازة نجدت سالمي الدراسية 88

  المانيا تمديد تجميد حسناء محمودي 89

 -أ–وتجميد وضعها وفق الفقرة  صرف رسوم ميس سميا 02

 لمدة عام

  المانيا

  المانيا ماليا وقضائيا مالحقة رنا حسنة 08

  الفرات 51تسوية نهلة الحساني بعد تحقق شروط المرسوم  00

  تشرين 51تسوية إنصاف محمد عبداهلل بعد تحقق شروط المرسوم  03

  الفرات 51تسوية إيناس الحسين بعد تحقق شروط المرسوم  02

  المعهد العالي 51تسوية وسام كيوان بعد تحقق شروط المرسوم  05

  فرنسا 51قق شروط المرسوم تسوية حسن مخلوف بعد تح 06

  فرنسا 51تسوية مي الدرويش بعد تحقق شروط المرسوم  07



  الصين بإعادة سنة اللغة الصينية علي بدور و أحمد العبداهللرد طلب  08

  الصين عالء الدين العزيالموافقة على موضوع رسالة  09

  يفادقبل اإل إيفاد لورين طالب وفق النظام المالي للبعثات  32

  قبل اإليفاد مطالبة ليال حسن بالنفقات 38

  مصر رسوم يامن الجهنيعد الماوفقة على صرف  30

  مصر إيفاد علي زغير دتمدي 33

  مصر تمديد إيفاد عبداهلل الجنيد 32

  مصر بنسبة ما تبقى من التزام مطالبة نعيم الديات 35

  مصر لتزامبنسبة ماتبقى عليه من ا مطالبة عمر الحسين 36

  مصر ياسمين العبداهللوضع تسوية  37

  الهند وسام كباشإيفاد تمديد  38

  فرنسا صرف رسوم فادي الفروح 39

  قبل اإليفاد إيفاد سريع شبيب وفق النظام المالي للبعثات 22

  دراسية تمديد إجازة عبيدة العبداهلل الدراسية 28

  دراسية اسيةتمديد إجازة شادن عبد الواحد الدر  20

  دراسية  تمديد إجازة عبد الرحمن شالش الدراسية 23

  الصين عالء العقباني  التأكد من الحد األدنى لمدة دراسة  22

  دمشق 85رهام فارس بعد تحقق شروم المرسوموضع تسوية  25

  دراسية منح طارق الخير اجازة دراسية 26

  تركيا 85لمرسوم تسوية وضع فراس يوسف للماجستير وفق ا 27

  ايران تسوية وضع مكرم يازجي 28



 

 

 

 ـــالـيمدير البعثات العلمية                                                                         مـــعاون وزيـــر التـعـليـم العـ
 فاروق خضر                                            

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
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 أمين سر اللجنة التنفيذية
 محمد حافظ محمد                                                                                                  

 
       صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                                                                            


