
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١١/١٢/٢٠١٤تاريخ  /٤٨/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  / مادة الغير قررت مايلي: ٣٤ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 الموظف د اإليفادبل الموضــــــــــــــــوع المادة

 سحر دمشق تسوية وضع زينة سليمان ١

 سحر دمشق تسوية وضع منال علي ٢

 سحر دمشق تمديد إيفاد إيهم أبو دقة ٣

 سحر دمشق تجميد وضع جمانة غراب ٤

 سحر دمشق تمديد إيفاد مجدي داود ٥

 سحر دمشق تسوية وضع إيمان الغضبان للماجستير ٦

 أميمة قبل اإليفاد جنيد ورفاقه إنهاء إيفاد أحمد خيرو ٧

 سناء االتحاد إنهاء إيفاد زانا اليوسف ومطالبة بالنفقات وقيمة المنحة ٨

 غفران حلب تمديد إيفاد عانم حسن ٩

 غفران حلب طي قرار مالحقة محمد الشعبو ١٠

 غفران حلب -أ –زالة قادر وفق الفقرة غتجميد إيفاد  ١١

 غفران حلب - أ –تجميد إيفاد سمية المحمد وفق الفقرة  ١٢

 غفران حلب إعادة صفة إيفاد أحمد الجاسم ١٣

 غفران حلب تجميد إيفاد  مريم الخلف وفق الفقرة أ ١٤

 غفران حلب طي قرار مالحقة محمد الحسن ١٥

 غفران البعث تسوية وضع جميل البكور ١٦

 انغفر  حلب تمديد إيفاد عبيد العايد ١٧



 غفران حلب تجميد إيفاد محمدالصالح ١٨

 غفران حلب طي قرار مالحقة عبداهللا الحسن ١٩

 غفران البعث تسوية وضع طارق أسعد ٢٠

 سناء الجزيرة تمديد إيفاد رهام الهيال دون تحمل الوزارة األقساط دراسية ٢١

 محمود دراسية تمديد إجازة خالد معاذ الدراسية بأجر ٢٢

 محمود دراسية جازة بشار بدور الدراسيةتمديد إ ٢٣

 هبة  رومانيا ١٥تسوية وضع شادي بسيسيني وفق المرسوم ٢٤

 هبة تركيا صرف رسوم عمار ملحم ومحمد الفاضل ٢٥

 هبة وباك تشكيل لجنة فنية لتقييم براءة اختراع بشار عجيب ٢٦

 بيان الهند التأكيد على قرار مالحقة تيسير سلمان ٢٧

 نياب الصين وضع غسان الحلبي تسوية ٢٨

 سناء روسيا مالحقة  حازم عيدو مالياً وقضائياً  ٢٩

 بيان الصين تسوية وضع عالء العقباني ٣٠

   فرنسا  مطالبة أمجاد زريفة بضعف النفقات  ٣١

 هبة  تركيا  إبالغ فرات األقرع بالعودة إلى الوطن  ٣٢

  هبة  تركيا  منح مريم الياسين سنة تحضيرية  ٣٣

  مريم  المانيا  تمديد تجميد وضع رشا محسن  ٣٤
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