
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

32/6/3125تاريخ 32التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
برئاسة :3125/ 32/6 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   

 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                     ممثل جامعة دمشق                 -2

 أحمد حسن د.                                              يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -3

 باسم سودان     حاد الوطني لطلبة سوريا                                                       مثل االتم -4

 هدى شيخ الشباب                                                          مدير التخطيط بوزارة التربية  -5

 د.عقيل محفوضالعالقات الثقافية                                                                   مدير  -6

 أحمد السعدي                                                    لبعثات العلمية               محاسب ا -7

    مدير الشؤون القانونية                                                                        أحمد العجيل                      -8

 فاروق خضر                              مدير البعثات العلمية                                             -9

 محمد حافظ محمد                                                  ر                           أمانة الس -:

 كل من: وحضر االجتماع أيضاً 
 ليالس دانشإياد عثمان -سوزان قلعجي-نهى شيخ األرض  -اسمت قطب  – بهاء الحسين

 مادة الغير قررت مايلي:/53 ناقشتها للمواد البالغ عددها /وبعد م       
 مالحظــــات بلد اإليفاد وعــــــــــــــــالموض المادة

  مصر إيفاد وليد عليتمديد  2

  مصر إيفاد يقظان يحيا دتمدي 3

  تركيا زياد ملحمتأجيل عرض وضع  4

  كرانياأو بصرف الفواتيرلغيث الزبيدي ونسيب رضوانرد طلب ا 5

  الفرات 26تسوية وضع آالء الوكاع بعد تحقق شروط المرسوم 6

  روسيا بالضعف وبنسبة ما تبقى ن التزام شحادة عسافمطالبة  7

  روسيا أسامة ميرو  مراسلة الجامعة بخصوص  8

  دمشق مطالبة أسماء الخالد بالنفقات وبنسبة ما تبقى من التزام 9

  دمشق نفقاتمطالبة بيسان حرارة بال :



  دمشق تجميد وضع حالد زهرة 21

  دمشق تمديد إيفاد يعرب غانم 22

  الفرات 26تسوية وضع فاطمة الشباك بعد تحقق شروط المرسوم 23

  الفرات 26تسوية وضع عائشة العليوي بعد تحقق شروط المرسوم 24

  الفرات تسوية وضع رويدا سعيد 25

  الفرات 26تسوية وضع لينا الكودة بعد تحقق شروط المرسوم 26

  البعث حسين حسنمخاطبة وزارة الدفاع والجامعة بخصوص  27

  البعث بشكل واضح نسرين الشويتيإعادة عرض وضع  28

  دمشق محمد عبد الكريممخاطبة الجهة الموفدة لبيان رأيها ببحث  29

  دمشق تمديد إيفاد سها مدخنة :2

  البعث مطالبة محروس االحمد بالنفقات 31

  تشرين عبد الكريم ابراهيمالماوفقة على عنوان بحث  32

  روسيا للعالقات الثقافية ندى العبداهلل إحالة ملف  33

  ايران فراس حسينومالحقة  34

  الجامعة األردنية مالحقة ميس حاكمي 35

  حلب هبة الشيخمراسلة الجامعة بخصوص  36

  البعث خالد المعطيمراسلة الجامعة بخصوص  37

  تشرين قصي أحمد تعديل مدة إيفاد  38

  فرنسا ليال خليل إيقاف رواتب  39

  تشرين أماني ستيتيتعديل مدة إيفاد  :3

  المانيا باسم عليمالحقة  41



  دراسية إجازة دراسية بعد معادلة شهادتها عنود جمعةمنح  42

  فرنسا للتعادل ى عرداتيمصطفتحويل ملف  43

  حلب الشعيبهديل مراسلة الجامعة بخصوص  44

  حلب موفدي جامعة حلبمراسلة الجامعة بخصوص  45

  دمشق غرام طلبتجميد وضع  46

  فرنسا  عصام تقالالتأكيد على مالحقة  47

  فرنسا عمران المغربيمالحقة  48

  مصر تسوية وضع رانية الجبان 49

  ايران بنصف قيمة المنحة حسام مزريب مطالبة :4

  مصر تجميد وضع عبد المتين حميد 51

  دراسية منح مازن ديوب إجازة دراسية بعد اعتماد الجامعة 52

  دراسية منح الكميت بالل إجازة دراسية بعد تقديم الشهادة الصحية 53

 يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم                                 مدير البعثات العلمية                                        
 فاروق خضر                                            

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 

 
 مصدق

 ير التعليم العاليوز 
 

 مالك محمد عليالدكتور   
 

 
 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 محمد حافظ محمد                                                                                                  صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر


