
 

 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

8/4112تاريخ/1  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   
برئاسة :8/1/4112الواقع 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 ىيئة تخط -4

 كنج فاضل                                                      حاد الوطني لطلبة سوريا         مثل االتم -3

 ىدى شيخ الشباب                                                         مدير التخطيط بوزارة التربية  -2

 د.عقيل محفوض                                               ات الثقافية                    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

 وحضر االجتماع أيضاًكل من:
 ليالس دانش – مازنة العالوي -مرشدة حواط  -اسمت قطب    – بهاء الحسين        

 :مادة الغير قررت مايلي  / 49للمواد البالغ عددىا / وبعد مناقشتها   
 
 

 مالحظــــات بلد اإليفاد وعــــــــــــــــالموض المادة

  البعث مطالبة كمال صالح بالنفقات المصروفة عليو 1

  دمشق مطالبة أمير يوسف بالنفقات المصروفة عليو 4

  المأمون تمديد إيفاد  حسام جمو ثالثة أشهر 3

  مصر مديد إيفاد داليا محرز ستة أشهرت 2

  تركيا مالحقة محمد شيخ قاسم ماليا وقضائيا 5

  كرانياأو  مالحقة علي خضرة مالياً وقضائيا 6

  المانيا مالحقة مازن األيوبي ماليا وقضائيا 7



 

 

  فرنسا تمديد إيفاد فاىم الحميدي ستة أشهر 8

  فرنسا صرف رسوم أمين اسكندر 9

  فرنسا إعادة صفة اإليفاد لنهاد حمدكو 11

  فرنسا تمديد إيفاد محمد دامس تركماني ستة أشهر 11

  فرنسا مالحقة محمد الجاسم مالًي وقضائيا بالضعف 14

  فرنسا مالحقة يوسف البوظة ماليا وقضائيا 13

  فرنسا مالحقة آالء الحفار ماليا وقضائيا  12

  فرنسا وقضائيامالحقة خالد صيموعة ماليا  15

  فرنسا صرف رسوم حسام حنا 16

  فرنسا صرف رسوم فادي الفروح 17

  فرنسا مالحقة خالد بريمو ماليا وقضائيا 18

  فرنسا مالحقة جورجينا مالش ماليا وقضائيا 19

  فرنسا تمديد إيفاد سماىر الحج 41

  فرنسا مالحقة اسماعيل شقرة ماليا وقضائيا 41

  دمشق وع أروه قاسم للجلسة القادمةتأجيل موض 44

  المعهد العالي تمديد إيفاد نادين ونوس 43

  قبل اإليفاد رد طلب ليال حسن باالستنكاف 42

  قبل اإليفاد مطالبة وسام النصراهلل بالنفقات 45

  قبل اإليفاد و عبداهلل شهاب الموافقة على إيفاد والء حمدان 46

  قبل اإليفاد تميزين للجلسة القادمةتأجيل موضوع الطالب الم 47



 

 

  قبل اإليفاد تأجيل موضوع علي معروف للجلسة القادمة 48

  ايران إضافة دورة لغة لطالب ايران 49

 
 

 معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                      روق خضرفا

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 مصدق
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 

 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 محمد حافظ محمد                                                                                                      

 صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر


