
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٩/٧/٢٠١٤تاريخ ٢٨التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/٤٢ البالغ عددها /وبعد مناقشتها للمواد        

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    دمشق  تمديد تجميد عز الدين محمد  ١

   دمشق  إيفاده تعديل مدة إيفاد عالء خلوف وتمديد  ٢

   دمشق  تسوية وضع والء عبداهللا  ٣

   دمشق  فقات نومطالبتها بال رانيا العجيلي إنهاء إيفاد   ٤

   دمشق  النفقات ومطالبتها إنهاء إيفاد هبة جغنون   ٥

   مصر  تمديد إيفاد ربيع الحسن  ٦

   مصر  تمديد إيفاد فايز الخليف  ٧

   مصر  تجميد وضع لمياء الوعر  ٨

   مصر  تجميد وضع علي سليمان  ٩

   مصر  بصرف رسوم دورة اللغة داليا المحرزرد طلب   ١٠

    دراسية  عاذ الدراسيةإنهاء إجازة أيهم م  ١١

    دراسية  النفقاتضعف إنهاء إجازة فراس طلس الدراسية ومطالبته ب  ١٢

   سلوفاكيا  تجميد وضع مصطفى عرار  ١٣

   المكسيك  مالحقة حسين األزكي ماليا وقضائيا بالضعف  ١٤

   ايران  ١٥تسوية وضع زكوان مجوز بعد تحقق شروم المرسوم   ١٥

   ايران  تمديد إيفاد منتجب غانم  ١٦

   ايران  تمديد إيفاد عدي علي  ١٧

   المانيا  مالحقة زيد البيطار ماليا وقضائيا بالضعف  ١٨

   فرنسا  طي قرار مالحقة هند الجزائرلي  ١٩

   دراسية إنهاء إجازة كندة مسعود الدراسية   ٢٠



   دراسية إنهاء إجازة أحمد ميهوب الدراسية  ٢١

   دمشق تسوية وضع أحمد غانم  ٢٢

   دمشق سوية وضع مصطفى حمادةت  ٢٣

   تشرين انهاء إيفاد وسيم مطر ومطالبته بالنفقات  ٢٤

   تشرين وتمديد إيفادها الموافقة على بحث دارين يوسف  ٢٥

   المانيا  تجميد وضع رشا محسن  ٢٦

   المانيا  تمديد إيفاد محمد نور كيالي  ٢٧

   المانيا  تمديد تجميد وضع محمد علي الرفاعي  ٢٨

   اليمن  حقة محمد دبوس ماليا وقضائيا بالضعفمال  ٢٩

    االتحاد  رد طلب شهد توفيق بتسوية وضعها متممات إيفاد  ٣٠

    حلب  -أ–تجميد وضع فاطمة كيوان وفق الفقرة   ٣١

    حلب  مالياً وقضائيا رشيد بكارمالحقة   ٣٢

    اليمن  محمد معيكل من نفقة إلى منحةمالحقة تصحيح قرار   ٣٣

    حلب  عمر العمر السكيفى قرار مالحقة التأكيد عل  ٣٤

    المأمون  تسوية وضع حسام جمو  ٣٥

    حلب  بصرف رسوم لغة أحمد شاشورد طلب   ٣٦

    دراسية  تمديد إجازة محمد نورس وطفة الدراسية  ٣٧

    كوبا  بشار عجيبصرف تعويضات الدكتوراه   ٣٨

    قبل اإليفاد  لحين إنهاء خدمة العلم مازن السيد ورفاقهالتريث بإيفاد   ٣٩

    دمشق  تمديد إيفاد عدنان أسبر  ٤٠

    تركيا  ١٥وفق المرسوم  فراس يوسفتسوية وضع   ٤١

    بريطانيا  للجلسة القادمة أحمد الخضورتاجيل عرض وضع   ٤٢
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