
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

     ٢٨/١/٢٠١٥/تاريخ /٤/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة 
/ مادة الغير قررت مايلي:٣١ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها      
  

 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 بيان الصين محمد محمودحها مراسلة الجهة الموفد لصال ١

 بيان ايران تسوية وضع محمد فائق ماشطة ٢

 هبة بريطانيا مالحقة إسراء خلوف ٣

 منتصر متميزين مجد بهنانةعدم الموافقة على سفر  ٤

 سوزان صربيا مالياً وقضائيا حسن اسماعيلمالحقة  ٥

 مازنة فرنسا فراس خالدالموافقة على عنوان بحث  ٦

 محمد فرنسا مصطفى عرداتي مالياً وقضائياً مالحقة  ٧

 محمد فرنسا تعديل مطالبة كندا فارس ٨

 محمد فرنسا مطالبة هيثم إعزازي عن اإليفادين ٩

و عبد الجبار  أمجد الشفيعتكليف محاسبة البعثات بموضوع  ١٠

 عبد الوهاب

 هبة كوبا

  ارمينيا إلى اللحنة القانونية زيد حسينوتحويل موضوع  ١١

  تركيا غسان سليمانمراسلة الجهة الموفد لصالحها  ١٢

 محمود دراسية إلى العالقات الثقافيةمضر حرفوش تحويل ملف  ١٣

 محمود دراسية الدراسية دياال كرموعدم الموافقة على تمديد إجازة  ١٤

 سناء الجزيرة نقل دراسة محمد الغريرالموافقة على  ١٥



 سناء الجزيرة يد فتيحالموافقة على نقل دراسة غ ١٦

 غفران المعهد العالي تسوية وضع لطفي خيراهللا ١٧

 غفران المعهد العالي تسوية وضع ضياء محمد ١٨

 غفران حلب تمديد إيفاد عالء العبد ١٩

 غفران حلب مطالبة إيفا كوريس بالضعف ٢٠

 غفران حلب تمديد إيفاد محمود محمد ٢١

 غفران تشرين تمديد إيفاد مؤيد الخليل ٢٢

 محمود دراسية تمديد إجازة عبد الوهاب موسى الدراسية ٢٣

 محمود دراسية تمديد إجازة ثورة قديد الدراسية ٢٤

 غفران البعث سلطانة نجعةمراسلة جامعة البعث بخصوص  ٢٥

 غفران البعث أحمد الخليلمراسلة جامعة البعث بخصوص  ٢٦

 سناء حلب وترشيحه على المنحللماجستير  عماد الراويتسوية وضع  ٢٧

 هبة بريطانيا مطالبة تامر خليفة بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام ٢٨

 سحر دمشق ترشيح مهند الجباوي على المنح ٢٩

 سحر دمشق ترشيح همام حسن على المنح ٣٠

 فريدة  تشرين  ترشيح حسان علي على المنح  ٣١

  
  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                                               مدير البعثات العلمية             
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  أمين سر اللجنة التنفيذية

محمد حافظ محمد                                                                                                                                                        


