
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢/٧/٢٠١٤تاريخ ٢٧التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/٣٨ تها للمواد البالغ عددها /وبعد مناقش       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    البعث  ثالثة أشهر تمديد إيفاد ياسمين الخطيب  ١

   اليابان  -أ–وتجميد وضعها وفق الفقرة  رشا عامرصرف رسوم   ٢

   دراسية  إنهاء إجازة نوار الخير الدراسية  ٣

   ألمانيا  إلى دكتوراه بالمناعيات ربيع جونيتعديل قرار إيفاد   ٤

   ألمانيا  مالحقة وليد سليمان مالياً وقضائياً بالضعف  ٥

   اسبانيا  مالحقة منار دعبول مالياً وقضائياً بالضعف  ٦

   اسبانيا  مالحقة محمد ميري مالياً وقضائياً بالضعف  ٧

    ألمانيا  مثلتعديل مالحقة ميسون إسماعيل إلى ال  ٨

   الصين  مالحقة عامر العليوي مالياً وقضائياً بالضعف  ٩

   الصين  حذف سنة اللغة من إيفاد محمد ددو  ١٠

    ايران  ومنحه ثالثة  فراس حسينوالتريث باليت بوضع   ١١

   فرنسا  تمديد إيفاد سماهر الحج  ١٢

   فرنسا  تمديد إيفاد محمد دامس التركماني  ١٣

   فرنسا  التأكيد على مالحقة مريم سمعان  ١٤

لحين موافاتنا بما يثبت تقيده  حسين العوادقررت اللجنة إيقاف رواتب   ١٥

  باالختصاص المطلوب

   فرنسا

   فرنسا  تمديد إيفاد زياد محمد  ١٦

داخل القطر فترة إيفاد  ماهر سلومقررت اللجنة اعتبار فترة استاج   ١٧

  داخلي

   فرنسا

   الدولية الخاصة  والتأكيد على تجميد وضعه يم جونيوسرد طلب   ١٨



   ألمانيا  تعديل مدة إيفاد إيمان سراقبي وصرف رسوم  ١٩

   البعث تمديد إيفاد يعرب الشيخ ياسين  ٢٠

   تشرين تمديد تجميد وضع مصطفى األيوب  ٢١

   تشرين تجميد وضع فاتن فوز  ٢٢

وبنسبة ماتبقى من  ناد يعن اإليف مطالبة رامز البعيني بما أنفق عليه  ٢٣
 التزام

   بريطانيا

   مصر   مالحقة رنا البطرني مالياً وقضائياً بالضعف  ٢٤

   مصر ١٥تسوية وضع رال المغوش بعد تحقق شروط المرسوم   ٢٥

   مصر  إلى العالقات الثقافية ياسمين العبداهللاتحويل ملف   ٢٦

   مصر  بشكل مفصل يامن الجهنيإعدة عرض وضع   ٢٧

   دراسية  اء إجازة حسام الدين زينة الدراسيةإنه  ٢٨

   دراسية  إنهاء إجازة رامي إبراهيم  الدراسية  ٢٩

    مصر  لمدة عام ونصف  الجانيتمديد إيفادمرهف   ٣٠

   دراسية  إنهاء إجازة ربا معلم الدراسية  ٣١

    مصر  سحر كمركجيتكليف مديرية العالقات الثقافية بمتابعة وضع   ٣٢

    ألمانيا  ١٥كية ضاحي وفق المرسومتسوية وضع ز   ٣٣

    فرنسا  تسوية وضع حسام حنا  ٣٤

    دمشق  الموافقة على بحث عمر صالحاني  ٣٥

    دمشق  إلى العالقات الثقافية  نسرين شماتحويل ملف   ٣٦

    قبل اإليفاد  إنهاء إيفاد عبد اللطيف الشريف  ٣٧

    تشرين  الماوفقة على بحث نور الدين قطيني  ٣٨

  
  
  
  
  
  



  يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم                                                                     ات العلمية                   مدير البعث
  فاروق خضر                                          

  عبد المنير نجمالدكتور                                                                                               
  
  
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  

  مالك محمد عليالدكتور     
  

  
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

  ظ محمدمحمد حاف


