
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١/١٠/٢٠١٤تاريخ  /٣٩ /التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  / مادة الغير قررت مايلي:  ٤٢اقشتها للمواد البالغ عددها / وبعد من       
 مالحظــــات بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

  تشرين تمديد إيفاد مدى ديوب ١

  تشرين نور الدين قطينيتمديد إيفاد  ٢

  تشرين تسوية وضع عبداهللا المحمد ٣

  قبل اإليفاد ت مطالبة سومر داغستاني ورفقاقه بالنفقا ٤

  ايطاليا إنهاء إجازة إياد دمارة الدراسية ٥

  مصر تمديد إيفاد اسماعيل السودان ٦

  مصر بخصوص الرسوم  ياسمين العبداهللارد طلب  ٧

  مصر تجميد وضع غدير ميرو ٨

  مصر مطالبة علي ثابت أحمد بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام ٩

  أرمينيا سليمانتسوية وضع نوري  ١٠

  تركيا حكمت عثمان مراسلة الجهة الموفدة بخصوص ١١

  المانيا فردوس الفاضلتمديد إيفاد  ١٢

  المانيا مالياً وقضائياً  مراد محرزمالحقة  ١٣

  المانيا أحمد محالصرف رسوم  ١٤

  المانيا ١٥تسوية وضع سومر غصون بعد تحقق شروط المرسوم ١٥

  فرنسا صرف رسوم تسجيل كنانة محرز ١٦

  فرنسا تمديد إيفاد نيفين البوز ١٧



  روسيا خالد المسعودالتأكيد على قرار مالحقة  ١٨

  دمشق تسوية وضع نبال الصالح ١٩

  فرنسا عمار جدينيتجميد وضع  ٢٠

  دراسية تمديد إجازة كندة الرفاعي الدراسية ٢١

  دراسية سيةتمديد إجازة أيهم حسن الدرا ٢٢

  دمشق داخل وخارج القطر أمير دمشقيةتدقيق مدة إقامة  ٢٣

  دمشق مهلة شهر من تاريخ اللجنة للتسجيل طوني الخوريمنح  ٢٤

  دمشق بخصوص مدة دورة اللغة رولى ابراهيمرد طلب  ٢٥

  دمشق تمديد إيفاد سعيد ابراهيم ٢٦

  مشقد نورا مرادالتأكيد على  قرا إنهاء إيفاد  ٢٧

  دمشق تسوية وضع ريما منصور ٢٨

  دمشق ١٥تسوية وضع رهام فارس وفق المرسوم ٢٩

  مصر مالحقة قمر الريحاوي مالياً وقضائياً  ٣٠

  مصر مالياً وقضائياً  محمد خليلومالحقة  ٣١

  مصر مالحقة عبداهللا عليوي مالياً وقضائياً  ٣٢

  مصر تمديد إيفاد علي سمعول ٣٣

  البعث بتغيير االختصاص المطلوب أريج  العموريرد طلب  ٣٤

  السودان بخصوص جواز السفر خليل جمعةرد طلب  ٣٥

  تشرين محمد الصالحالتأكيد على قرار إنهاء إيفاد  ٣٦

  دراسية تمديد إجازة أسامة خليل الدراسية ٣٧

  تركيا مع الجهاز المركزي مهند بدورتكليف مدير البعثات بمتابعة وضع  ٣٨



  المانيا ماليًاوقضائياً  يحيى غصونمالحقة  ٣٩

  حلب طي قرار مالحقة إبراهيم الرعاد ٤٠

  دمشق تمديد تجميد وضع عبد العزيز الجفصي ٤١

  قبل اإليفاد تغيير اختصاص غنى بصبوص ٤٢

  مـــعاون وزيـــر التـعـليـم العــــالـي        مدير البعثات العلمية                                                                 
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