
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٤/٦/٢٠١٤تاريخ ٢٤التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/ ٣٤ بالغ عددها /وبعد مناقشتها للمواد ال       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    بلجيكا  مالحقة طراد جويد ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ١

   المانيا  مالحقة بالل جناح ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ٢

   دراسية  انهاء إجازة جيهان برازي الدراسية  ٣

   دراسية  اء إجازة أحمد أقزيز الدراسيةإنه  ٤

  تمريض تشرين  النفقاتالحقة  تيسير السعادي قضائيا ومالياً بضعف م  ٥

  تمريض تشرين  مالحقة محمود سليمان ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ٦

    المانيا  تجميد وضع عبد الرحمن أحمد  ٧

    المانيا  تجميد وضع كنان كفى  ٨

   المانيا  أحمد ستة أشهر  تمديد تجميد وضع أيهم  ٩

   المانيا  قصي الزعبيتعديل مدة إيفاد   ١٠

    المغرب  قضائيا وماليا بالضعف محمد براء قرنفلمالحقة   ١١

   المغرب  قضائيا ومالياً بالضعف زكريا الشيخ حمودمالحقة   ١٢

   السودان  ستة أشهرخليل جمعة تمديد تجميد وضع   ١٣

   ايران موافتنا بصورة عن شهادة الماجستير وسام ابراهيم الطلب من   ١٤

مالحقة ماهر سليم ماليا وقضائيا بضعف النفقات عن   ١٥

  اإليفادين

   مصر

   مصر  مالحقة أحمد جنيد ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ١٦



   مصر  مالحقة مرهف الجاني ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ١٧

   مصر  لنفقاتمالحقة ضياء شالر ماليا وقضائيا بضعف ا  ١٨

   مصر  مالحقة أحمد عبدو ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ١٩

   مصر  مالحقة عالء الدين الحسون ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ٢٠

   مصر  مالحقة حازم هدلة ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ٢١

موافاتنا بصورة عن شهادة  يحيى الصليبيالطلب من   ٢٢

  الماجستير

   مصر

   مصر يوشع محمودعلى صرف رسوم  الموافقة  ٢٣

لحين الحصول على  محمد صيلينالتريث بالبت بوضع   ٢٤
 الماجستير

   مصر

   تركيا بتعديل مدة اإليفاد مريم الياسينرد طلب   ٢٥

   تركيا  تجميد وضع رشا القاسم  ٢٦

   دمشق  للجلسة القادمة أمير دمشقيةتأجيل موضوع   ٢٧

   ايران  نرامي سلطاالتريث بالبت بوضع   ٢٨

   روسيا  إلى لجنة البعثات القانونية خالد المسعودتحويل ملف   ٢٩

    دمشق  عدنان عليويتحديد بدء إيفاد   ٣٠

    صربيا  التأكيد على  الموفد حسن اسماعيل بدراسة الماجستير  ٣١

    مصر  تحويل ملف رانية الجبان إلى لجنة البعثات القانونية  ٣٢

    الجزائر  نة البعثات القانونيةتحويل ملف لؤي يونس إلى لج  ٣٣

    روسيا  الموافقة على نقل دراسة رشا حرفوش وغفران زينو  ٣٤

  يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم              مدير البعثات العلمية                                                           
                   فاروق خضر                           

  الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
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  وزير التعليم العالي
  

  مالك محمد عليالدكتور     
  
  

  
  
  
  
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

  محمد حافظ محمد                                                                                                  شرصورة إلى: الموقع اإللكتروني للن


