
 

 

الجمهورية العربية السورية   
 وزارة التعليم العالي

 
3124//23/:3تاريخ/63  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

برئاسة : 3124 /31/22الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   
 الدكتور محمد حسان الكردي معاون الوزير وعضوية كل من السادة: 
 د.أيمن أبو العيال                                               ممثل جامعة دمشق         -2

 أحمد الحسن                   ممثل ىيئة تخطيط الدولة                               -3

 كنج فاضل                                     مثل االتحاد الوطني لطلبة سوريا     م -4

 ىدى شيخ الشباب                                             مدير التخطيط بوزارة التربية  -5

 د.عقيل محفوض                         العالقات الثقافية                          مدير  -6

 أحمد السعدي                      ة                           محاسب البعثات العلمي -7

 أحمد العجيل                               مدير الشؤون القانونية                                              -8

 فاروق خضر                            مدير البعثات العلمية                         -9

 محمد حافظ محمد            أمانة السر                                                   -:

 وحضر االجتماع أيضاًكل من:
 ميساء عابدين – ىبة الحايك  -اسمت قطب    – بهاء الحسين        

 :مادة الغير قررت مايلي  /41 وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددىا /   
 مالحظــــات بلد اإليفاد وعــــــــــــــــالموض المادة

  دمشق تجميد وضع سامي شاىين 2

  دمشق تجميد إيفاد محمد زىير كحالة 3

  دمشق تمديد إيفاد مجدي داود 4

  دمشق تجميد وضع صفاء موزة 5

  دمشق تجميد يارا الدكرتمديد  6

  مصر التأكيد على قرار مالحقة محمد بوريش 7

  مصر تمديد إيفاد سمر كمركجي 8

  مصر تمديد إيفاد ياسمين رويحة 9



 

 

  مصر مراسلة ابراىيم الحساني لموافاتنا بتقرير جديد :

  مصر تمديد إيفاد ميرنا دالي 21

  مصر تسوية وضع مدين تفاحة 22

المأمون  تسوية وضع محمد العلي 23

 الخاصة

 

  االتحاد الخاصة مالحقة رامي الونسي 24

  اليابان نقل دراسة نوار األحمد 25

  فرنسا عدم الموافقة على تسجيل بحث كنانة محرز 26

  فرنسا تمديد إيفاد شذى الموصلي 27

  فرنسا تمديد إيفاد عايدة حبيب 28

  فرنسا سبب تغيير موعد المناقشة مراسلة طلة المللي لبيان 29

  السودان مالحقة محمد المرعي بنسبة ماتبقى عليو من التزام :2

  المانيا تمديد إيفاد حسناء المحمودي 31

  اسبانيا تسوية وضع بالل ملحم 32

مطالبة محي بربر بضعف النفقات عن إيفاده للماجستير  33

 بالنسبة للدكتوراه لنفقاتوبا

  ايران

  فرنسا تمديد إيفاد رىف طنوس ستة أشهر 34

  فرنسا ستة أشهر نوري المحمدتمديد إيفاد  35

  فرنسا ستة أشهر محمد حرفوشتمديد إيفاد  36

  فرنسا ستة أشهر نسيم رمضانتمديد إيفاد  37



 

 

  دمشق تمديد تجميد وضع مهدي رحال 38

  دراسية بشرى دنورة الدراسيةاجازة انهاء   39

  دراسية جيهان عبدو اجازة دراسية منح :3

  المانيا (DAADصرف فواتير طالب المانيا ) 41

 
 

 معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                      فاروق خضر

 الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
 
 
 
 
 
 

 مصدق
 وزير التعليم العالي

 
 مالك محمد عليالدكتور 

 

 أمين سر اللجنة التنفيذية
 محمد حافظ محمد                                                                                                      


