
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢٣/٧/٢٠١٤تاريخ  ٣٠التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/٣٧ قشتها للمواد البالغ عددها /وبعد منا       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    تشرين  تجميد وضع شيرين حبيب  ١

   تشرين  التأكيد على مالحقة طارق أبو حالوة  ٢

   المعھد العالي  تمديد إيفاد باسل الحاجي  ٣

   الفرات  اتنا بوضعه الدراسيالطلب من عبداهللا التايةمواف  ٤

   دمشق  مالحقة عبد الفتاح ثلجة مالياً وقضائيا بالضعف  ٥

   مصر  مالحقة أسامة العصفور مالياً وقضائياً بالضعف  ٦

   مصر  تحويل ملف محمود عديرة إلى مديرية العالقات الثقافية  ٧

   مصر  طي قرار مالحقة نعيم الديات  ٨

   فرنسا  تجميد وضع رهف طنوس  ٩

   فرنسا  تحويل ملف نصوح الصعيدي إلى محاسبة البعثات  ١٠

    دراسية  إنهاء إجازة محمود حسن الدراسية  ١١

   روسيا  مطالبة برجس أبو حسون بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام  ١٢

   مصر  ترشيح محمد نصور على المنح المصرية  ١٣

   الصين  حذف سنة اللغة من إيفاد محمد محمود  ١٤

   الصين  حذف سنة اللغة من إيفاد محمد حازم الشياح  ١٥

   إيران  تعويض ماهر العلي نفقات العملية وفق تسعيرة وزارة الصحة  ١٦

   ايران  رفع وضع رامي سلطان إلى مجلس التعليم العالي للتسوية  ١٧

   اسبانيا  تسوية وضع محمد ميري  ١٨

   المانيا   تعديل مطالبة ريم سعود إلى المثل  ١٩

   المانيا مالحقة غياث خليف مالياً وقضائياً   ٢٠



   المانيا صرف رسوم إياد رمضان  ٢١

   المانيا  تعديل مطالبة سندس صالح  ٢٢

   فرنسا مراسلة مجلس الوزراء بخصوص عمران زقالم المغربي  ٢٣

   فرنسا مالحقة محمد هيثم اعزازي مالياً وقضائياً   ٢٤

   الهند ام درويشالتأكيد على قرار تجميد وضع تم  ٢٥

   ايران  الداخلية ةمراسلة محمد الحوشان لموفاتنا بالالئح  ٢٦

   روسيا  مطالبة ياسر وزير بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام  ٢٧

   تركيا  الداخلية ةمراسلة عبداهللا الحمادي لموفاتنا بالالئح  ٢٨

   مصر  طي قرار تجميد مدين تفاحة  ٢٩

    مصر  طيفتجميد وضع مخلص اص  ٣٠

    مصر  تمديد إيفاد شهلة السيد عيسى  ٣١

    مصر  تجميد وضع رشوان المشهور  ٣٢

    قبل اإليفاد  مطالبة فراس عثمان بالنفقات  ٣٣

    اليابان  إياف رواتب محمود ساعود  ٣٤

    حلب  تسوية وضع هبة قطماوي  ٣٥

    روسيا  تكليف مدير العالقات الثقافية بدراسة وضع رشا حرفوش  ٣٦

    قبل اإليفاد  فاد عالء العاسمي و أحمد الرومانيإي  ٣٧
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