
 

 

 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
29/1/2114تاريخ  5  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

برئاسة :2114/ 1/ 29 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   
 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                          ممثل جامعة دمشق            -1

 أحمد الحسن                                                 يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -2

 كنج فاضل                                                      -غ-حاد الوطني لطلبة سوريا   مثل االتم -3

 هدى شيخ الشباب                                                          مدير التخطيط بوزارة التربية  -4

 د.عقيل محفوضالثقافية                                                                  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 عابدين-رفيدة سلوطة -سحر الحسيني  -اسمت قطب    – بهاء الحسين        

 :مادة الغير قررت مايلي  /29 د مناقشتها للمواد البالغ عددها /وبع       
 

 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض المادة

  دمشق رمضان ابراهيمتسوية وضع  1

  دمشق تسوية وضع علي حسن 2

  دمشق تمديد إيفاد ماهر سليم 3

  دمشق تمديد إيفاد مازن عباس 4

  البعث الخطيب تسوية وضع جابر 5

  البعث تمديد تجميد أحمد يوسف 6

  تشرين نور عمران التأكد من وضع  7



 

 

  رومانيا جميد وضع يحيى زكريات 8

  مصر تسوية وضع زين العابدين رمضان 9

  روسيا مطالبة هشام عزي بضعف النفقات 11

  حلب تمديد إيفاد عماد الراوي ستة أشهر 11

  فرنسا مالحقة محمد الخطيب ماليا وقضائيا بالضعف 12

  المانيا موفدي اإلجازة أللمانيامالحقة  13

  البعث مطالبة محمد بريج الشيخ بالنفقات 14

  البعث تسوية وضع نسرين الشويتي 15

  تشرين تسوية وضع عالء درويش 16

  حلب مطالبة حميدي رديني بالنفقات 17

  كوبا أمجد الشفيعتغيير جهة إيفاد  عد الموافقة على 18

  ايطاليا لموافاتنا بتقرير دراسي مرفت مطلقمراسلة  19

  ايران تمديد تجميد مكرم يازجي 21

  ايران تمديد تجميد معتز هوشة 21

  الصين مالحقة محمد العبيد ماليا وقضائيا بالضعف 22

  الصين رسوم محمد السكرانصرؼ  23

  الهند ارديني بالضعفمطالبة محمد م 24

  قبل اإليفاد شادي البشالوياعتماد مشروع التعهد للموفد  25

تكليف السيد مدير العالقات الثقافية بموضوع الموفدين  26

 حلى حمدان -لؤي غانم

  قبل اإليفاد



 

 

  المانيا فائز العاتكيمراسلة وزارة الدفاع بخصوص  27

  الصين العابدين عليرفع مذكرة للسيد الوزير بخصوص زين  28

  قبل اإليفاد عدم الموافقة  على نقل الطالب المتميزين 29

 
 

 معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروؽ خضر

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 مصدؽ
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 

 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 محمد حافظ محمد                                                                                                      

 صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر


