
 

 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

51/5/4152تاريخ  3  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   
برئاسة :4152/ 5/ 51 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   

 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                                         ممثل جامعة دمشق             -5

 أحمد الحسن                                                 يط الدولة                   ممثل هيئة تخط -4

 كنج فاضل                                                      حاد الوطني لطلبة سوريا         مثل االتم -3

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

 د.عقيل محفوض                                                       -غ-  ات الثقافية    العالقمدير  -1

 أحمد السعدي                                                    لبعثات العلمية               محاسب ا -6

    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 –أميمة شاهين   -اسمت قطب    – بهاء الحسين        
 :مادة الغير قررت مايلي  /41 البالغ عددها / وبعد مناقشتها للمواد   
 
 

 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض المادة

  دمشق تسوية وضع علياء عدرة 5

  دمشق تمديد إيفاد خالد زهرة 4

  حلب بالنفقات المصروفة عليها هديل الشعيبمطالبة  3

  تركيا إلى لجنة التعادلمهند بدور  إحالة موضوع  2

  المانيا للجلسة القادمة أمجد ابراهيم تأجيل علرض موضوع  1

  فرنسا تغيير جامعة حسان السلوم 6



 

 

من النظام المالي  43وفق المادة إيفاد شادي البشالوي 7

 الجديد

  قبل اإليفاد

  دمشق تسوية وضع ناريمان النجار 8

  دمشق علي غانم التريث بالبت بوضع  9

للجلسة  عبد الجبار عبد الوهاب موضوع  تأجيل عرض 51

 القادمة

  كوبا

  الصين مالحقة فادي االبراهيم ماليا وقضائيا 55

  تشرين تسوية وضع ايفيلين فرحا 54

  البعث تسوية وضع ديانا الملحم 53

  المانيا ماليا وقضائيا فراس يونسمالحقة  52

  تشرين تمديد إيفاد وئام حيدر 51

  تشرين مد سيف خليف بما انفق عليهمطالبة مح 56

  حلب تمديد إيفاد منال سوسي 57

  حلب تجميد وضع مها جليالتي 58

  حلب تجميد وضع نعمة خير بك 59

  حلب تمديد إيفاد خديجة نصراهلل 41

بالحصول على شهادة فاخ آرتز  حسام غانم مطالبة 45

 وشهادة برومسيون 

  المانيا

  روسيا ة وهبة إلى المثلتعديل مطالبة أسام 44

  قبل اإليفاد تعديل اختصاص طارؽ سليمان 43



 

 

  قبل اإليفاد علي معروؼعدم الموافقة على تغيير  42

الطلب من الطالب المتميزين التقيد باالختصاصات  41

 الموفدين للحصول عليها.

  

 
 

 معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروؽ خضر

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 مصدؽ
 ليوزير التعليم العا

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 

 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 محمد حافظ محمد                                                                                                      

 صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر


