
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢٧/٨/٢٠١٤تاريخ ٣٤التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي: /٣٦لمواد البالغ عددها /وبعد مناقشتها ل       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    دمشق  تمديد إيفاد ماهر سليم  ١

   دمشق  تمديد تجميد وضع عبد العزيز الجفصيالتريث ب  ٢

   قبل اإليفاد  إنهاء إيفاد وسيم قزق ورفاقه ومطالبتهم بالنفقات  ٣

   الصين  إيفاد محمد محمودتمديد   ٤

   الصين  مالياً وقضائياً  شيرين العليمالحقة   ٥

   ايران  تسوية وضع ريهام خليفة  ٦

   مصر  عدم الموافقة على صرف رسوم يامن الجهني  ٧

   التشيك  تجميد وضع نزيه حسن  ٨

   المانيا  مالحقة أيهم عبد الهادي مالياً وقضائياً   ٩

   المانيا  مالحقة محمد نصور مالياً وقضائياً   ١٠

    المانيا  تمديد تجميد وضع أمجد ابراهيم أربعة أشهر اخيرة  ١١

   دراسية  تمديد إجازة رغد الشويخ الدراسية  ١٢

   دراسية  إنهاء إجازة أحمد العمير الدراسية  ١٣

   دراسية  إنهاء إجازة فادي محمد الدراسية  ١٤

   حلب  ١٥بعد تحقق شروط المرسومتسوية وضع أنس حموي   ١٥

   روسيا  مالحقة عمران طراف مالياً وقضائياً   ١٦

   المانيا  التأكيد على تجميد  وضع أحمد محال  ١٧

   المانيا  تجميد وضع صبا محمد  ١٨

   المانيا  الطلب من أياد رمضان  موافاتنا بتقرير دراسي مفصل  ١٩

   المانيا تجميد وضع إيهاب سعد الدين  ٢٠



   تشرين تسوية وضع شهناز مرشان  ٢١

   الفرات تسوية وضع باسل عودة  ٢٢

   تشرين تمديد تجميد وضع ديمة البكور  ٢٣

   المانيا مالحقة ديما داؤد مالياً وقضائياً   ٢٤

   البعث تكليف مدير البعثات بموضوع أريج العموري  ٢٥

   فرنسا  مراسلة الجهة الموفدة بخصوص ليال خليل  ٢٦

   فرنسا  ع وسام شاهينتسوية وض  ٢٧

   فرنسا  مراسلة الجهة الموفدة  بخصوص رزق شحود  ٢٨

   النمسا  التريث بصرف رسوم أنس عيسى  ٢٩

    ايطاليا  مرفت مطلق وسارة رحمونمراسلة الجامعة بخصوص   ٣٠

    تركيا  الداخلية ةموافاتنا بالالئح مريم الياسينالطلب من   ٣١

    الصين  و أحمد عبداهللاعلي بدور عدم الموافقة على طلب   ٣٢

    الهند  درويشتجميد وضع تمام   ٣٣

    ايران  ١٥تسوية وضع رامي سلطان وفق مرسوم   ٣٤

    بريطانيا  أيمن المرعيتمديد إيفاد   ٣٥

    فرنسا  رد طلب حسام حنا  ٣٦

  يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم                                                                            مدير البعثات العلمية            
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