
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
5/2/2104تاريخ  6 رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

برئاسة :2104/ 5/2 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   
 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                      ممثل جامعة دمشق                -0

 أحمد الحسن د.                                             يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -2

 باسم سودان                                                         حاد الوطني لطلبة سوريا   مثل االتم -3

 هدى شيخ الشباب                                                          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

 فاروق خضر                                مدير البعثات العلمية                                           -8

 محمد حافظ محمد                                                  ر                           أمانة الس -9

 كل من: وحضر االجتماع أيضاً 
 فرعونميساء  -محمود شموط  -نسرين غازي-سوزان قلعةجي  -اسمت قطب  – هاء الحسينب

 :مادة الغير قررت مايلي  /33 عد مناقشتها للمواد البالغ عددها /وب       
 مالحظــــات بلد اإليفاد وعــــــــــــــــالموض المادة

  البعث مطالبة أروه قاسم بالنفقات 0

  البعث مطالبة خالد الصبرة بالنفقات 2

  البعث مطالبة ابراهيم بهاء الدين بالنفقات 3

  ايطاليا ماليا وقضائيامالحقة حسين حوري  4

  كوبا تحديد شهادة عبد الجبار عبد الوهاب 5

  اوكرانيا بريام سويدالتريث بصرف أطروحة  6

  النمسا صرف رسوم أنس العيسى 7

  صربييا للجلسة القادمة حسن اسماعيلتأجيل موضوع  8



  تونس مطيع الريمالموافقة على تعديل مدة إيفاد  9

  تونس حسن محمدالموافقة على تعديل مدة إيفاد  01

  تونس هالل درويشالموافقة على تعديل مدة إيفاد  00

  المانيا تمديد تجميد وضع أمجد ابراهيم 02

  فرنسا تجميد وضع ليالس محمد علي 03

  فرنسا صرف رسوم معاذ ركابيتمديد إيفاد و  04

  دمشق ر ياسر الكسا مراسلة كلية الصيدلة بخصوص 05

  دمشق تمديد إيفاد منصور أبو قصب ستة أشهر 06

  تشرين تمديد تجميد برهان مصطفى ستة أشهر 07

  الصين فك كفالة يسار خضور 08

  ايران تمديد تجميد  وضع محمد برو ستة أشهر 09

  ايران تحت تصرف الجهة الموفدة حمزة المقدادوضع  21

  المانيا الت المماثلة  إلى الحا فاتن مصطفى ضم حالة 20

  اسبانيا تمديد تجميد وضع محمد ميري 22

  اسبانيا تمديد تجميد وضع منار دعبول 23

  المانيا تمديد تجميد ضحى دعبول 24

  المانيا تمديد إيفاد صبا محمد 25

  ايران لموافاتنا بموضوع األطروحة علي أحمدمراسلة  26

  مصر أشهر ستة تمديد إيفاد محمود عديرة 27

  مصر ستة أشهر تمديد إيفاد شهلة عيسى 28

  مصر ستة أشهر تمديد إيفاد محمد نصور 29



  فرنسا كنانة محرزمراسلة مشفى البيروني بخصوص   31

  ايطاليا تأشيرة خروج عدنان كزوعدم الموافقة على منح  30

  روسيا حسين المعصرانيالموافقة على فك كفالة  32

  قبل اإليفاد ضوع الطالب المتميزين للجلسة القادمةتأجيل مو  33

 
 

 يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم                                        مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروق خضر       

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 مصدق
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 دـحمــظ مــافــد حـحمــم                                                                                                      

 
 
 

 صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر


