
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢٠/١١/٢٠١٤تاريخ  /٤٥/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  / مادة الغير قررت مايلي: ٤٣ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 الموظف ادبلد اإليف الموضــــــــــــــــوع المادة

 غفران حلب -أ–تجميد وضع أحمد الحسن وفق الفقرة  ١

 غفران البعث تمديد إيفاد سارة القيم ٢

 غفران البعث تمديد وتجميد وضع ياسمين الخطيب ٣

 غفران تشرين تمديد إيفاد هلين حبيب ٤

 غفران دمشق تجميد إيفاد هنادي العلي وفق الفقرة أ ٥

 غفران حلب مصطفى مسلم مراسلة جامعة حلب بخصوص ٦

 غفران البعث مالحقة أحمد العجمي مالياً وقضائياً  ٧

 غفران البعث تمديد إيفاد هالة حمدان ٨

 غفران الفرات ١٥تسوية وضع عائشة العليوي وفق المرسوم ٩

 غفران دمشق مطالبة مثنى المشهور بالنفقات ١٠

 انغفر  البعث مراسلة جامعة البعث بخصوص مجد شحيدة ١١

 غفران الفرات ١٥تسوية وضع نغم صالح وفق المرسوم ١٢

 سحر دمشق تسوية وضع رولى ابراهيم ١٣

 سحر دمشق تمديد تجميد يعرب علي ١٤

 سناء حلب مجلس التعليم العالي ىرفع وضع أنس حموي إل ١٥

 مريم المانيا مالحقة سامر الخضور مالياً وقضائياً  ١٦

 هبة تركيا تمديد إيفاج حكمت عثمان ١٧



 نبيلة مصر  تحويل وضع عباس الخنشول إلى مديرية العالقات الثقافية ١٨

 نبيلة مصر  تحويل وضع علي زغير إلى مديرية العالقات الثقافية ١٩

 نبيلة مصر  تحويل وضع نمير محفوض إلى مديرية العالقات الثقافية ٢٠

 نبيلة مصر  الثقافيةتحويل وضع رشوان المشهور إلى مديرية العالقات  ٢١

 نبيلة مصر  تحويل وضع علي سمعول إلى مديرية العالقات الثقافية ٢٢

 نبيلة مصر  تحويل وضع ربيع الحسن إلى مديرية العالقات الثقافية ٢٣

 نبيلة مصر  تحويل وضع فايز الخليف إلى مديرية العالقات الثقافية ٢٤

 نبيلة مصر  عاليرفع وضع قيس سلطان إلى مجلس التعليم ال ٢٥

 نبيلة مصر  مراسلة الجهة الموفدة بخصوص أمين زغير الحاج ٢٦

 نبيلة مصر  تسوية وضع بكري مالحفجي ٢٧

 سناء حلب تمديد تجميد وضع هبة الحسين ٢٨

 غفران حلب تسوية وضع عبد الكريم الحسين ٢٩

 غفران هد العاليالمع مطالبة حازم حسن بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام ٣٠

 سحر  دمشق  رد طلب ميس طرابلسي  ٣١

 محمود  دراسية  تمديد إجازة آزد زيود الدراسية  ٣٢

  هبة  األردن  مطالبة وحيد غالب بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام  ٣٣

  محمود  دراسية  تمديد إجازة سهى مرعي الدراسية   ٣٤

 محمود  ةدراسي  تمديد إجازة ابراهيم غفير الدراسية  ٣٥

  محمود  دراسية   مراسلة جامعة دمشق بخصوص خالد صنوفة  ٣٦

  نبيلة  مصر  تجميد إيفاد ريبر خلف وفق الفقرة أ  ٣٧

  نبيلة  مصر  تجميد إيفاد رهف القربي وفق الفقرة أ  ٣٨



بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من خالد االسماعيل مطالبة   ٣٩
 التزام

  إياد  بريطانيا

 إياد  بريطانيا بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزامد سوسن أحممطالبة   ٤٠

 إياد  بريطانيا بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام سامر عيسىمطالبة   ٤١

  هبة  تركيا  تحويل ملف مريم الياسين إلى الدكتور أيمن أبو العيال  ٤٢

  مازنة  فرنسا  صرف رسوم التأمين الصحي لموفدي فرنسا   ٤٣

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                ات العلمية                                            مدير البعث
   ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر
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