
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٣/١١/٢٠١٤تاريخ  /٤٤/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  / مادة الغير قررت مايلي: ٤٤ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 وظفالم بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 سحر دمشق تمديد إيفاد ديانا وردة ١

 سحر دمشق تمديد إيفاد نور حبشي ٢

 سناء االتحاد تمديد إيفاد نسرين صالح ٣

 سناء االتحاد تسوية وضع قيس الخضر ٤

 سناء االتحاد تسوية وضع غفار العمر ٥

 سناء حلب تسوية وضع فاتن سماحة ٦

 سناء حلب تسوية وضع أحمد مهنا ٧

 سناء تونس بغد بيان مدة إقامتها في تونس نيفين سعدة عرض وضع إعاد ٨

 نبيلة مصر نلتشمل اإليفاد ي مطالبة عبد اإلله الفاضلتعديل  ٩

 نبيلة مصر تسوية وضع رحاب الموسى ١٠

 نبيلة مصر رنيم الجبيليتمديد إيفاد  ١١

 محمود دراسية تمديد إجازة أحمد الحريري الدراسية ١٢

 هبة رومانيا ضع عمار قره فالحتسوية و  ١٣

 بيان ايرانإلى القانونية للتأكد من الالئحة  محمد الحوشانتحويل ملف  ١٤

 مريم المانيا محمد سرورتمديد إيفاد  ١٥

 مريم المانيا موافاتنا بتقرير دراسي  إسراء ندافالطلب من  ١٦

 مازنة فرنسا معاوية الصالحالموافقة على بحث  ١٧



 مازنة فرنسا عالء القاسمن أطروحة او عنفقة على مواال ١٨

 مازنة فرنسا ثالثة أشهر أخيرة أمل جمعةتمديد تجميد وضع  ١٩

 مازنة فرنسا هنادي سكيفصرف رسوم  ٢٠

 مازنة فرنسا بشار نصورتجميد وضع  ٢١

 مازنة فرنسا مالياً بضعف النفقات شادي الحمدمطالبة  ٢٢

 مازنة فرنسا غزال ملتزمتعديل قرار مالحقة  ٢٣

 مازنة فرنسا نوري المحمدتمديد تجميد وضع  ٢٤

 مازنة فرنسا إعادة صرف رواتب حسن لولو ٢٥

 فريدة  تشرين نفقاتبضعف المطالبة رولين سلوطة  ٢٦

 فريدة تشرين تجميد وضع عبد القهار صيادي ٢٧

 سحر دمشق تمديد إيفاد صفاء الدين أبو فخر ٢٨

 سحر دمشق رمضان تسوية وضع هبة ٢٩

 مريم المانيا مالياً وقضائياً  حيان عيسىمالحقة  ٣٠

 مريم  المانيا  تمديد تجميد حسام غانم  ٣١

 مريم  المانيا  مد مالياً وقضائياً حمالحقة مهند أ  ٣٢

  وفاء  حلب  تمديد إيفاد إيالف عيسى  ٣٣

  غفران  البعث  تسوية وضع مهند تللو  ٣٤

  غفران  ثالبع  تمديد إيفاد بدر قشعم  ٣٥

  مالك  قبل اإليفاد  والتأكيد على قرار إنهاء إيفادها نادين سفررد طلب   ٣٦

  فريدة  تشرين  تمديد إيفاد عالء عيسى  ٣٧

  فريدة  البعث  إباء حسن إعادة عرض وضع   ٣٨



  سحر  دمشق  تمديد إيفاد نداء أجمد  ٣٩

  غفران  البعث  طي قرار مالحقة حالد المعطي  ٤٠

  غفران  حلب  ل العكلةطي قرار مالحقة باس  ٤١

  مالك  متميزين  عدم الموافقة على تغيير اختصاص صالح الرحمون  ٤٢

  سوزان  صربيا  تسوية وضع هاشم شربا  ٤٣

  هبة  تركيا  تحويل ملف فرات األقرع إلى العالقات الثقافية  ٤٤
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