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٢٥/٢/٢٠١٥/تاريخ/٨/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  قررت مايلي:

 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 ازدهار حلب تسوية وضع ميالد األسعد ١

 ازدهار حلب تمديد تجميد وضع طاهر جاعورة ٢

 سحر دمشق وضع مي زغيبة تجميد ٣

 سحر دمشق تمديد إيفاد فهد اسماعيل ٤

 سحر دمشق تجميد وضع مازن عباس ٥

 غفران المعهد العالي تسوية وضع باسل الحاجي ٦

 غفران البعث مجد شحيدةبخصوص  لجامعةمراسلة ا ٧

 غفران البعث سلطانة نجعةتجميد وضع  ٨

 غفران لبعثا بضعف النفقات محمد الحمودةمطالبة  ٩

 غفران البعث نور الحريريمراسلة الجامعة بخصوص  ١٠

 غفران حلب إلى جامعة دمشق هبة العبداهللا الشيختحويل دراسة  ١١

 محمد فرنسا تعديل مطالبة بشار حيدر ١٢

 غفران حلب محمد المحمدمراسلة الجامعة بخصوص  ١٣

 غفران البعث محمد الطهالموافقة على اختصاص   ١٤

 غفران دمشق بحث رباب سليمانمراسلة الجهة الموفدة بخصوص  ١٥

 غفران دمشق بحث يونس عباسمراسلة الجهة الموفدة بخصوص  ١٦

 غفران البعث لجين بزنكوصرف أطروحة  ١٧



 نائل الفرات ذا الجاسممراسلة الجامعة بخصوص ش ١٨

  مازنة  فرنسا  مالحقة غالية شيخ موسى مالياً وقضائياً   ١٩

  محمود  دراسية  إجازة دراسية نزار ابراهيمنح ابراهيم م  ٢٠

  رامي  كفاالت  فك كفالة نعمى محرز  ٢١

  غفران  تشرين  رؤى بدورطي قرار مالحقة    ٢٢

  هبة  سلوفاكيا  مالحقة مصطفى عرار مالياً وقضائياً   ٢٣

  بيان  الهند  مصعب ناعسوضع تسوية   ٢٤

  بيان  ايران  تمديد إيفاد عدي علي  ٢٥

  بيان  الصين  أحمد جقالن وضع  تجميد  ٢٦

  بيان  ايران  إلى مديرية العالقات الثقافية وسيم داؤودإحالة ملف   ٢٧

  هبة  تركيا  مالحقة أريج عبد القادر مالياً وقضائياً   ٢٨

  هبة  تركيا  فرح محمدعدم الموافقة على سفر   ٢٩

  هبة  تركيا  عند عودته محمد الفاضلالموافقة على صرف فواتير   ٣٠

  هبة  األردن  مالحقة مجدي الشعراني مالياً وقضائياً   ٣١

  فريدة  تشرين  تسوية وضع آسيا البرجس  ٣٢

  فريدة  تشرين  تسوية وضع نورا أحمد   ٣٣

  هبة  تركيا  تركياطي قرار اللجنة بخصوص تعديل اختصاص بعص طالب   ٣٤

  هبة  ايطاليا  مالياً وقضائياً  مرفت مطلقمالحقة   ٣٥

  هبة  تركيا  امر الخالدستعديل مدة إيفاد   ٣٦

    فرنسا  مطالبة الرا جرجس بالضعف وبنسبة ماتبقى من التزام  ٣٧

  هبة  تركيا  مريم الياسنرفع مذكرة للسيد الوزير بخصوص   ٣٨



  بيان  الصين  ملف سليمان السعيد إعادة دراسة   ٣٩

  أميمة  قبل اإليفاد  مطابقة اختصاصات المرشحين على المنح الروسية  ٤٠

      بطاقات الطائرة للموفدين  اعتماد  ٤١
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