
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢٥/٦/٢٠١٤تاريخ ٢٦التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/٤٠وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها /       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    ايران  مالحقة حمزة المقداد مالياً وقضائياً بالضعف  ١

   الصين  سامر عزام التأكيد على مالحقة   ٢

   الھند  لموافاتنا بتاريخ الدفاع مهران زيتي مراسلة  ٣

   المانيا  صرف رسوم ماهر طيفور  ٤

   المانيا  أحمد ياسينتمديد تجميد وضع   ٥

   فرنسا  ثالثة أشهر لموافاتنا بقرار التعيين أسد رستممنح   ٦

    فرنسا  كنان حيدررد طلب    ٧

    فرنسا  مالحقة عامر محي الدين مالياً وقضائياً بالضعف  ٨

   فرنسا  فادي أبو شوشةالموافقة على اختصاص   ٩

   فرنسا  يعرب عودةقطع تعويضات باريس عن   ١٠

    فرنسا  ١٥تسويةوضع رامية مزيك بعد تحقق شروط المرسوم  ١١

   فرنسا  تجميد وضع أمل جمعة  ١٢

   فرنسا  مطالبة ملتزم غزال بضعف النفقات  ١٣

   فرنسا  ماليا وقضائيا بالضعف محمد جنيديمالحقة   ١٤

   فرنسا  مصعب الزنيقةالموافقة على نقل دراسة   ١٥

   ايران  ١٥بعد تحقق شروط المرسوم  رامي سلطانتسوية وضع   ١٦

   حلب  بالنفقاتحسن اسماعيل مطالبة   ١٧

   حلب  بالنفقات ممدوح الكدافيمطالبة   ١٨

   حلب  بالنفقات باسل العكلةمطالبة   ١٩

   حلب بالنفقات عبد اللطيف الخلفمطالبة   ٢٠



   حلب بالنفقات خليل كحاطمطالبة   ٢١

   حلب بالنفقات فواز الياسينمطالبة   ٢٢

   تشرين تمديد تجميد وضع محمد سلمان  ٢٣

   حلب تجميد وضع ميس الشياح  ٢٤

   البعث تمديد إيفاد حنان المبارك  ٢٥

   البعث  تجميد وضع صبا العابد  ٢٦

   دمشق  مهدي رحالتمديد تجميد وضع   ٢٧

   دمشق  الموافقة على بحث أحمد عيسى  ٢٨

   دمشق  تجميد وضع ظريف حسن  ٢٩

    دمشق  سوسن يوسفإيفاد   ٣٠

    رومانيا  مالحقة أسامة التدمري مالياً وقضائياً بالضعف  ٣١

    تركيا  للجلسة القادمة زياد ملحمالتريث بوضع   ٣٢

    رومانيا  مالحقة شادي بسيسيني مالياً وقضائياً بالضعف  ٣٣

    تركيا  ١٥تسوية وضع غسان سليمان وفق المرسوم  ٣٤

    دراسية  إجازة دراسية فدى اللحامالتريث بمنح   ٣٥

    الجزيرة  تمديد إيفاد عبداهللا العبد العالوي  ٣٦

    المانيا  بتجديد جواز سفره محمد كدوررد طلب   ٣٧

    حلب  مطالبة صبري مسلم بالنفقات  ٣٨

    حلب  جامعة حلب بالنفقاتمطالبة بعض موفدي   ٣٩
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