
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢٩/٤/٢٠١٥/تاريخ/١٦/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
برئاسة :/٢٩/٤/٢٠١٥الواقع في   األربعاءاجتمعت اللجنة يوم   

  مادة الغير قررت مايلي:/  ٣٩ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها    
 الموظف بلد اإليفاد ــــوعالموضــــــــــــ المادة

 غفران البعث محمد الحمودةالتأكيد على قرار مطالبة  ١

 غفران البعث طي قرار مالحقة أحمد العجمي ٢

 سحر القلمون بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام إسحاق الغزاليمطالبة  ٣

 سنوسي حلب تمديد إيفاد باسل الحمد ٤

 هبة ارمينيا ما تبقى من التزام مطالبة رشا وردة بالضعف وبنسبة ٥

 هبة أوكرانيا تعديل اسم كفيل خلدون غرفة ٦

 بيان ايران تسوية وضع وسيم داوود ٧

 بيان الصين إعادة صرف رواتب رداد الدولة ٨

 روشان المانيا تمديد إيفاد إسراء ندافتعديل بدء قرار  ٩

 مريم المانيا تمديد إيفاد ربيع جوني ١٠

 مريم المانيا ع إياد رمضان تجميد وض ١١

 مريم المانيا مالحقة صبا محمد مالياً وقضائياً  ١٢

 محمود دراسية إنهاء إجازة رباب سنوبر الدراسية ١٣

 محمود دراسية إنهاء إجازة أحمد رضوان الدراسية ١٤

 محمود دراسية بحكم المستقيل  جورج استانبوليةاعتبار  ١٥

  رامي  تكفاال فك كفالة إيلي دنهش ١٦



  رامي  كفاالت فك كفالة لما طعمة ١٧

 دمشق سحر للسيد الوزير إيمان الغضبانرفع وضع  ١٨

 دمشق سحر للسيد الوزير نيرفين عليرفع وضع   ١٩

 دمشق سحر  للسيد الوزير نسرين شمارفع وضع   ٢٠

 دمشق سحر  تمديد تجميد وضع محي الدين قدري  ٢١

  شرينت  فريدة  تمديد إيفاد بنان خصور  ٢٢

 دمشق سحر تجميد وضع نداء أحمد  ٢٣

 دمشق سحر  مطالبة محمد زهير كحالة بالضعف  ٢٤

 دمشق سحر  مطالبة عالء الدين أرحيمو بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  ٢٥

  بيان  الصين   إلى ثالث سنوات محمد ددوتعديل مدة إيفاد   ٢٦

  بيان  الصين   بعد قرار إعادة سنة اللغةمحمد محمود  إعادة عرض وضع   ٢٧

  بيان  الصين   محمد الحسينمراسلة مديرية العالقات الثقافية بخصوص   ٢٨

  بيان  الصين   عالء العاسميحذف سنة اللغة الصينية من قرار إيفاد   ٢٩

  فريدة  تشرين  تسوية وضع مجد سليمان  ٣٠

  رامي  كفاالت  فك كفالة حسام مزريب  ٣١

  مازنة  فرنسا  وفق النظام المالي ادل حسام حناصرف رسوم تع  ٣٢

  محمد  فرنسا   لينا عبد الحميدتسوية وضع   ٣٣

  سوزان  صربيا  تمديد تجميد وضع عمران الرشيد  ٣٤

  سناء  روسيا  بهاء معالإعادة صرف رواتب   ٣٥

  سناء  روسيا  مطالبة فادي اصفر بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  ٣٦

  هبة  االردن  موافاتنا بقرار التعيين والمباشرة عرانيمجدي الشالطلب من   ٣٧



  سناء  روسيا  مطالبة باسمة حمادة بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  ٣٨

  هبة  الجزائر  مطالبة حمد العيسى بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  ٣٩
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