
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٨/١٢/٢٠١٤تاريخ  /٤٩/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
٢٠١٤ /١٨/١٢الواقع في   الخميس اجتمعت اللجنة يوم   

/ مادة الغير قررت مايلي:٣٨ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها      
 الموظف بلد اإليفاد ـوعالموضـــــــــــــــ المادة

 فريدة تسرين إنهاء إيفاد عالء سبسهي ١

 سحر دمشق تجميد وضع خالد زهرة ٢

  سحر دمشق تمديد إيفاد يعر غانم ٣

 نائل الفرات تمديد إيفاد محمود الحمدو ٤

 نائل الفرات تمديد إيفاد محمد الفنير ٥

 نائل الفرات مراسلة الجامعة بخصوص قصي الحمود ٦

 نائل الفرات راسلة الجامعة بخصوص أحمد عبد الرمضانم ٧

 نائل الفرات تمديد إيفاد آيلة الحمام ٨

 محمود دراسية إعادة عرض وضع ميرنا عيسى بعد التدقيق ٩

 سناء روسيا صرف مكافأة رامي حموي ١٠

 سناء االتحاد رد طلب شهد توفيق بما يخص متممات اإليفاد ١١

 سناء الجزيرة وص غفران عبد الرحمنمراسلة الجامعة بخص ١٢

 سناء حلب إنهاء إيفاد سمر الشعبو ١٣

 سناء حلب تجميد وضع مها جليالتي ١٤

 سناء حلب تسوية وضع نغم ستستي ١٥

 سناء قرطبة مل الوزارة أقساطحتمديد إيفاد فرحان العباوي دون ت ١٦



 هبة ايطاليا  ينمالحقة عدنان كزو عن اإليفاد ١٧

 هبة أوكراينا العودة بعدالغيث الزبيدي ونسيب رضوان بصرف فواتير  النظر ١٨

 مازنة فرنسا صرف رسوم كنانة محرز ١٩

 مازنة فرنسا صرف رسوم حسين العواد ٢٠

 مازنة فرنسا مالحقة وسيم ديب مالياً وقضائياً  ٢١

 مازنة فرنسا صرف رسوم أمير اسطفان ٢٢

 مازنة فرنسا مالحقة أيمن الطويل مالياً وقضائيا ٢٣

 مازنة فرنسا تمديد إيفاد محمد دامس التركماني ٢٤

 مازنة فرنسا تمديد تجميد وضع تمام فاضل ٢٥

 نبيلة مصر يفاد طارق الخليلإتمديد  ٢٦

 بيان الصين يفاد محمد حازم الشياحإتمديد  ٢٧

 نبيلة مصر ذكرة للسيد الوزيرورفع م دراسة موضوع الفترات الضائعة ٢٨

 غفران البعث تمديد إيفاد ثمر عليوي ٢٩

 غفران البعث تجميد إيفاد أحمد العبداهللا وفق الفقرة أ ٣٠

 غفران  تشرين  تجميد إيفاد مؤيد الخليل وفق الفقرة أ  ٣١

 غفران  البعث  تجميد إيفاد قيس السدحان وفق الفقرة أ  ٣٢

 غفران  فراتال  تسوية وضع عيسى البالع  ٣٣

 غفران  البعث  تسوية وضع نور بولس  ٣٤

 غفران  الفرات  تجميد وضع رهام العطاهللا  ٣٥

  هبة  تركيا  جمع كل الحاالت المشابهه لحالة مهند بدور وعرضها   ٣٦

  مريم  المانيا  إعادة صرف رواتب وائل مندو  ٣٧



  أميمه  قبل اإليفاد  تصحيح جهة إيفاد عالء العاسمي  ٣٨
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