
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

27/5/2015/تاريخ/20التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف اإليفاد بلد الموضــــــــــــــــوع المادة 

 فريدة تشرين تسوية وضع عالء عيسى 1

 فريدة البعث تجميد وضع عبد اللطيف الظاهر 2

 سنوسي حلب إعادة صفة إيفاد سمية المحمد 3

 سنوسي حلب إعادة صفة إيفاد محمد الصالح 4

 نبيلة مصر تسوية وضع يقظان يحيى 5

 نبيلة  التأكيد على قرار مالحقة أحمد عبدو 6

 نبيلة  تجميد وضع شهلة السيد عيسى 7

  هبة اندونيسيا مالحقة علي األفصع مالياً وقضائياً  8

 بيان الصين صرف رسوم صالح الدين الخلف 9

 روشان المانيا تعديل مطالبة شغف الزوربا 10

 مريم المانيا إعادة صرف رواتب ربيع جوني 11

 هبة رومانيا التأكد من مراحل سير دراسة لؤي بدور 12

 سناء روسيا  مراجعة وزارة التعليم العالي  خالد قاسم الطلب من 13

  بيان  ايران الموافقة على تسوية وضع رامي سلطان 14

  بيان  الصين صرف رسوم علي بدور 15

  سناء  االتحاد اهد المحمدجتسوية وضع م 16

  غفران  الفرات مطالبة رهام العطاهللا بالضعف 17



 غفران  حماة ساندي مسوحتسوية وضع  18

 غفران  البعث تمديد إيفاد سارة القيم ثالثة أشهر  19

 غفران  البعث تمديد إيفاد هالة حمدان  ثالثة أشهر  20

  فريدة  تشرين  تسوية وضع طارق الهندي  21

  سحر  دمشق  رفع وضع همام حسن للسيد الوزير  22

  سحر  دمشق مالحقة معتز بي مالياً وقضائياً   23

  سحر  دمشق  بة عالء عبداهللا بالضعف وبنسبة ماتبقى من التزاممطال  24

  سحر  دمشق  تمديد تجميد وضع ظريف حسن  25

 محمود دراسية الطلب من ثورة قديد موافاتنا بالبرنامج الدراسي  26

 محمود دراسية التأكيد على إنهاء إجازة تيماء حيدر الدراسية  27

 محمود دراسية  يةإنهاء إجازة شادن عبد الواحد الدراس  28

إحالة كتاب االتحاد الوطني بخصوص تصديق الوثائق إلى   29

  المحاسبة إلعداد الرد المناسب

 مازنة فرنسا

 مازنة فرنسا تجميد وضع ابراهيم حاتم  30

 مازنة فرنسا مالحقة ليالس محمد علي مالياً وقضائياً   31

 مازنة فرنسا مالحقة شذى موصلي مالياً وقضائياً   32

 مازنة فرنسا  مراسلة وزارة الدفاع بخصوص أنس عبد القادر الشيخ  33

 مازنة فرنسا مالحقة مازن الصارم مالياً وقضائياً   34

 مازنة فرنسا  التريث بتمديد إيفاد عبد الحفيظ الخولي   35

 مازنة فرنسا  التريث بتمديد إيفاد محمود حسن  36
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