
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
23/3/3125تاريخ 8رقم لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

برئاسة :3125 /23/3 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                                                 -غ-حاد الوطني لطلبة سوريا   مثل االتم -4

 هدى شيخ الشباب                                            -غ-        مدير التخطيط بوزارة التربية  -5

 د.عقيل محفوض  الثقافية                                                                 ات العالقمدير  -6

 أحمد السعدي                                                    لبعثات العلمية               محاسب ا -7

    مدير الشؤون القانونية                                                                        أحمد العجيل                      -8

 فاروؽ خضر                          مدير البعثات العلمية                                                 -9

 محمد حافظ محمد                                                  ر                           أمانة الس -:

 كل من: وحضر االجتماع أيضاً 
 ميساء عابدين–وفاء حليم  -سوزان الزين  -اسمت قطب  – هاء الحسينب

 :مادة الغير قررت مايلي/41 لغ عددها /وبعد مناقشتها للمواد البا       
 

 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض المادة

  دمشق تمديد إيفاد خنساء سعد 2

  البعث تجميد وضع حسام بنا 3

  تشرين تصحيح قرار تجميد طارؽ الهندي 4

  تشرين تمديد إيفاد عال مرهج 5

  نتشري تمديد إيفاد مصطفى األيوبي 6

  مصر إيفاد فايز الخليف تمديد 7

  مصر تسوية وضع إيمان النحيلي 8



  مصر تسوية وضع سامي عثمان 9

  المانيا تسوية وضع علي سليمان :

  المانيا تعديل مطالبة علي حمدان 21

  المانيا ا للتأكد من وضعهاميس سميمراسلة  22

  المانيا للتأكد من وضعها لميس مروةمراسلة  23

  المانيا للجلسة القادمة رسوم ناتالي مينيتأجيل عرض  24

دراسة رزؽ  مراسلة الجهة الموفد لصالحهابخصوص 25

 شحود

  فرنسا

  فرنسا صرؼ رسوم زينة كوجك 26

  ايران مطالبة محي بربر التأكيد على  27

  دمشق تسوية وضع علي حبقة 28

  تحاداال رامي الونسيالتأكيد على قرار مالحقة  29

  فرنسا تجميد وضع نوري المحمد :2

  المانيا تمديد تجميد ميسون درويش 31

  الهند تسوية وضع محمد عرجة 32

  تشرين تمديد إيفاد حسان علي 33

  تشرين تصحيح قرار  تجميد محمد مصري 34

  دمشق تجميد وضع رويدة عباس 35

  مصر تمديد إيفاد محمد محمد 36

  المانيا للتأكد من وضعها لخضورربى امراسلة  37

  فرنسا طلة المللي تجميد وضع  38



لحين موافاتنا بشهادة  نيفين البوزتوقيف رواتب  39

 الماجستير

  فرنسا

  فرنسا مالحقة رشا داؤود ماليا وقضائيا :3

  الجزيرة نقل دراسة غيد فتيحالماوفقة على  41

 
 

 يػالػػػػم العػليػعػر التػػػعاون وزيػػػم                                                         مدير البعثات العلمية                
                                      فاروؽ خضر       

 مد حسان الكرديالدكتور مح                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 مصدؽ
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 دػحمػػظ مػػافػػد حػحمػػم                                                                                                      

 
 
 

 للنشرصورة إلى: الموقع اإللكتروني 


