
 

 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

22/1/2114تاريخ  4  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   
برئاسة :2114/ 1/ 22 الواقع 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 هيئة تخط -2

 كنج فاضل                                                      -غ-حاد الوطني لطلبة سوريا   مثل االتم -3

 هدى شيخ الشباب                                                          مدير التخطيط بوزارة التربية  -4

 د.عقيل محفوضالثقافية                                                                  ات العالقمدير  -5

 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 عابدين -مريم عبداهلل  -اسمت قطب    – بهاء الحسين        

 :مادة الغير قررت مايلي  /31 د البالغ عددها /وبعد مناقشتها للموا   
 مالحظػػػػات بلد اإليفاد وعػػػػػػػػػػػػػػػػالموض المادة

  البعث تسوية وضع منير القرة 1

  البعث تسوية وضع محمد فاروؽ عرنوس 2

  حلب تسوية وضع أحمد نبهان 3

  االتحاد تسوية وضع شهد السيد توفيق 4

  دمشق انمتمديد إيفاد يعرب غ 5

  المانيا ستة أشهر تمديد تجميد يوسف سليمان 6

  المانيا مالحقة شعبان جهني ماليا وقضائيا بالضعف 7

  المانيا تعديل مطالبة مرهف سليمان إلى المثل 8



 

 

  المانيا تمدي إيفاد عبد الرحمن سلهب ستة أشهر 9

حتى يوافينا  رسوم سامي أخرس عدم الموافقة على صرؼ 11

 بصورة عن الماجستير

  المانيا

  المانيا صرؼ رسوم لين طالس 11

  اسبانيا صرؼ رسوم دارين عزيزي 12

  أوكرانيا مراسلة الغيث الزبيدي ونسيب رضوان 13

  رومانيا تجميد وضع معتصم الخطيب ستة أشهر 14

  كوبا مطالبة حازم عزي ماليا بضعف النفقات 15

  فرنسا مر سليطين ماليا وقضائيا بالضعفمالحقة سا 16

  دراسية مراسلة الجامعة بخصوص رغد شويخ 17

  دراسية تمديد اجازة عبد الرحمن شالش الدراسية ستة أشهر 18

  دراسية تمديد أجازة فاتح طعمة الدراسية لمدة عام 19

  تشرين أحمد األحمد العمرتسوية وضع  21

  بعثال خالد السعدتسوية وضع  21

  البعث أحمد العجميتسوية وضع  22

  البعث لجين ناعمتسوية وضع  23

  دمشق جميد وضع مهند الجباويت 24

  تشرين مراسلة جامعة تشرين بخصوص ملهم بهارلي 25

  تشرين تكليف مدير البعثات بدراسة وضع دارين يوسف 26

  تشرين تسوية وضع ميس ديب 27



 

 

   رؼئدين تحت التصاوضع الع 28

  الهند تمديد إيفاد سامر حسن 29

  المانيا مالحقة عصام خليل ماليا وقضائيا بالضعف 31

تحويل موضوع فائز العاتكي للدكتور أيمن أبو العيال  31

 والسيد مدير القانونية ومدير البعثات لدراسته

  المانيا

 
 

 معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروؽ خضر

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 

 مصدؽ
 اليوزير التعليم الع

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 

 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 محمد حافظ محمد                                                                                                      

 صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر


