
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
62/6/6102 / تاريخ/ 9رقملتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

برئاسة :6102 /62/6 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 حسن د.                                              يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -6

 باسم سودان                                                 -غ-حاد الوطني لطلبة سوريا   مثل االتم -3

 هدى شيخ الشباب                                            -غ-        مدير التخطيط بوزارة التربية  -2

 د.عقيل محفوض  الثقافية                                                                 ات العالقمدير  -5

 أحمد السعدي                                                    لبعثات العلمية               محاسب ا -2

    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 فرعون -فريدة الطحان -اسمت قطب  – هاء الحسينب

 :مادة الغير قررت مايلي/36 /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 

 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض المادة

  المعهد العالي تسوية وضع وئام عبود 0

  المعهد العالي تسوية وضع طالل حمامي 6

  حلب تسوية وضع محمد االبراهيم 3

  الفرات تسوية وضع حازم عبد الوهاب 2

  دمشق تمديد إيفاد كنان محمد 5

  دمشق تسوية وضع وسيم عبيدين 2

  تشرين ماليا وقضائيا بالضعف مالحقة ملهم بهارلي 7



  تشرين تمديد تجميد سليمان صالح ستة أشهر 8

  مصر لمدة عامتجميد إيفاده نرجس اسمند  9

  مصر تسوية وضع أسامة مكية 01

  دراسية وفق فقرة ج تمديد إجازة لينا يوسف الدراسية لمدة عام 00

  فرنسا ماليا بضعف النفقات حسين حبيبةمطالبة  06

  فرنسا مالحقة غيث الحايك ماليا وقضائيا بالضعف 03

  فرنسا تمديد إيفاد بشار نصور 02

  فرنسا محمود حسنعدم الموافقة على صرؼ رسوم  05

  فرنسا ستة أشهر أخيرة تمديد إيفاد محي الدين عمران 02

  فرنسا -ج–وفق الفقرة  ادي أبو شوشةفتجميد وضع   07

  فرنسا ماليا وقضائيا بالضعف مالحقة مازن محمد 08

  فرنسا مالحقة وجد اسبر ماليا وقضائيا بالضعف 09

  فرنسا -ج–وفق الفقرة  مي األطرشتجميد وضع  61

وملفي محمد معروؼ  حسن اسماعيلتحويل ملف  60
 العيال للدراسة وعمران الرشيد إلى الدكتور أيمن ابو 

  صربيا

  فرنسا لمدة عام خلود زيد تجميد وضع 66

  ايرن تمديد إيفاد محمد الرجاوي دانيال يازجي 63

  الصين إلى نفقة الدولة سليمان السعيدتحويل إيفاد  62

  الصين طوني سلومإلغاء سنة اللغة من قرار  65

  ايران ماليا وقضائيا بالضعفسامر السعيدمالحقة  62

  الصين رسوم صالح الدين الخفصرؼ  67



  الفرات تسوية وضع محمد الرفيد 68

  الفرات تسوية وضع عبد هبل 69

  المعهد العالي وضع بسمة الغصين إعادة عرض 31

  تشرين الموافقة على بقاء مريم الخلف بجامعة حلب 30

  بريطانيا تصحيح قرار تمديد أيمن مرعي 36

 
 

 يػالػػػػم العػليػعػر التػػػعاون وزيػػػم                                        لعلمية                                 مدير البعثات ا
                                      فاروؽ خضر       

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 مصدؽ
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 دػحمػػظ مػػافػػد حػحمػػم                                                                                                      

 
 
 

 ى: الموقع اإللكتروني للنشرصورة إل


