
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٤/١٢/٢٠١٤تاريخ  /٤٧/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  / مادة الغير قررت مايلي:٣٢ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 موظفال بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 غفران الفرات ١٥تسوية وضغ محمد الجدعان وفق المرسوم ١

 غفران المعهد العالي نادين ونوس مراسلة المعهد العالي بخصوص ٢

 غفران البعث تمديد إيفاد إيمان الحسن ٣

 غفران حلب طي قرار مالحقة هبة العبداهللا الشيخ ٤

 غفران البعث منى شلوفتمديد إيفاد  ٥

 غفران البعث وفق الفقرة أ عد الدروبيو تجميد وضع  ٦

 غفران البعث تمديد إيفاد شعاع الحمدان ٧

 نبيلة مصر تجميد وضع سحر كمركجي ٨

 نبيلة مصر جهاد عباسإعادة صرف رواتب  ٩

 نبيلة مصر تمديد إيفاد شهلة السيد عيسى ١٠

 نبيلة مصر تمديد إيفاد ابراهيم الحساني ١١

 نبيلة مصر محمد محمدالتأكيد على قرار تجميد وضع  ١٢

 نبيلة مصر لمدة عام وفق الفقرة  أ سماهر الياسينتجميد وضع  ١٣

مطالبة عبد المحسن نعساني وكفيله  بالضعف وبنسبة ماتبقى  ١٤

 عليه  من التزام

 نبيلة مصر

 نبيلة مصر تمديد إيفاد حسن سليمان ١٥

 نبيلة مصر تمديد تجميد نرجس اسمندر ١٦



 محمود دراسية إنهاء إجازة ريم صالح الدراسية ١٧

 ةأميم قبل اإليفاد وفق النظام المالي رسوم محمد فراس أبو حسنصرف  ١٨

 بيان الهند تسوية وضع علي حبيب ١٩

 مازنة فرنسا الطلب من أمين اسكندر موافاتنا بتقرير دراسي جديد ٢٠

 مريم مانياال صرف رسوم التسجيل سامي أخرس ٢١

 مريم المانيا تمديد إيفاد حسين عواد ٢٢

 مريم المانيا تجميد وضع معتز سلوم ٢٣

 مريم المانيا التأكيد على قرار مالحقة أحمد هالل ٢٤

 مريم المانيا مالحقة أحمد الخضور مالياً وقضائياً  ٢٥

مراسلة مجلس التعليم لتسوية وضع سومر غصون وفق  ٢٦

  ١٥المرسوم

 مريم االماني

 مريم المانيا تمديد تجميد وضع ليندا الكيال ٢٧

 مريم المانيا تمديد تجميد وضع فهد كزكز ٢٨

 بيان ايران تمديد إيفاد مهران اليقة ٢٩

 بيان ايران مراسلة معهد الزالزل  في جامعة دمشق بخصوص علي أحمد ٣٠

 مازنة  فرنسا  مالحقة علي طاهر ابراهيم مالياً وقضائياً   ٣١

عدم الموافقة على رفع وضع نيفين  سعد الدين إلى مجلس   ٣٢

  التعليم العالي

 سناء  تونس
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