
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

03/4/4384تاريخ 88التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
برئاسة :4384/ 03/4 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   

 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                     ممثل جامعة دمشق                 -8

 أحمد حسن د.                                              يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -4

 باسم سودان     حاد الوطني لطلبة سوريا                                                       مثل االتم -0

 هدى شيخ الشباب                                                          مدير التخطيط بوزارة التربية  -4

 د.عقيل محفوضالعالقات الثقافية                                                                   مدير  -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 
 ميساء فرعون–أميمة شاهين-روشان خليفة -سوزان الزين  -اسمت قطب  – بهاء الحسين

 مادة الغير قررت مايلي:/44 مناقشتها للمواد البالغ عددها /وبعد        
 مالحظــــات بلد اإليفاد وعــــــــــــــــالموض المادة

  دمشق تسوية وضع باسل حسين 8

  دمشق تمديد تجميد إيمان الغضبان 4

  دمشق رد طلب يعرب علي بطي قرار التجميد 0

  دمشق تمديد إيفاد رانية رضوان 4

  الفرات طلب سارة الحاج طعمة بنقل دراستها رد 5

  البعث تمديد تجميد وضع اباء حسن 6

  البعث تجميد وضع آسيا البرجس 7

  حلب تمديد إيفاد وسام القاضي 8

  حلب تمديد إيفاد احمد شاشو 9



  تشرين وفق الفقرة أ تجميد إيفاد صفاء نعامة 83

  تشرين بالنفقات مسعف الياسينمطالبة  88

  تشرين عبد القهار صياديتمديد إيفاد  84

  حلب مالحقة لينه اليوسف 80

  حلب تمديد إيفاد ميالد األسعد 84

  دراسية تمديد إجازة رباب سنوبر الدراسية 85

  ايطاليا تعديل مالحقة حسين حوري 86

  المانيا مالحقة ابراهيم سلمان 87

  المانيا تمديد إيفاد اياد رمضان 88

  المانيا تمديد تجميد مراد محرز 89

  روسيا والتأكيد على قرار مالحقته رامي خزامرد طلب  43

  روسيا عالء احمدالموافقة على نقل  48

  تشرين تمديد تجميد وضع طارق الهندي 44

  المانيا للجلسة القادمة أمجد ابراهيم تأجيل عرض وضع  40

  المانيا تمديد تجميد أيهم درويش 44

  ايران إلى مدير القانونية ومدير البعثات رامي سلطان إحالة ملف  45

  الصين محمد الحسينحذف سنة اللغة من قرار إيفاد  46

  الصين طوني سلومالماوفقة على اختصاص  47

  ايران والتأكيد على مطالبته محي بربررد طلب  48

  البعث عبد اللطيف الظاهرتجميد وضع  49

  تشرين يفاد إيمان مسعودتمديد ا 03



  ايطاليا الدراسية حنان قفورةتمديد إجازة  08

  دمشق مطالبة نورا مراد 04

  حلب مطالبة برانيميرا جرجس 00

  البعث مطالبة ابراهيم الدندن 04

  الباكستان مطالبة عمار عصيفوري 05

  رومانيا لعدم االختصاص  أحمد اباء الحكيمرد طلب  06

  البعث نهاية العام الدراسيحتى  عصام العجيليث بالبت بطلب التري 07

  تشرين 85للمرسومبعد تحقق كل الشروط  تسوية وضع هناء يوسف 08

  تشرين 85للمرسومبعد تحقق كل الشروط  تسوية وضع وليم منصور 09

  دمشق إلى مديري البعثات والقانونية للدراسة غرام طلبإحالة ملف  43

  دراسية الدراسية وفق الفقرة ج منال يونسازة تمديد إج 48

  حلب حتى نهاية العام الدراسي منتهى الحراميالتريث بالبت بوضع   44

 يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم              مدير البعثات العلمية                                                           
 خضر                                      فاروق       

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 

 
 مصدق

 وزير التعليم العالي
 

 مالك محمد عليالدكتور   
 

 
 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 محمد حافظ محمد                                                                                                     


