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10/6/2015/تاريخ/22التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 املوظف بلد اإليفاد املوضــــــــــــــــوع املادة 

 سحر دمشق د زهرةمتديد جتميد خال 1

 فريدة تشرين  جتميد وضع حممد مصري  2

 فريدة تشرين  متديد إيفاد يوسف معلم 3

 منتصر متميزين مطالبة كنانة محادي بالنفقات 4

 هبة بلجيكا تسوية وضع سوسن علي 5

 مازنة فرنسا متديد إيفاد حسام احملمود 6

 مازنة فرنسا جتميد وضع مساهر احلج 7

 مازنة فرنسا البة سامر سليطني إىل املثلتعديل مط 8

 منتصر متميزين رزان اهلزار و حممد مدحت سعيد الرتيث بالبت بوضع   9

خبصوص تصديق الوثائق من السفارة بسب  خالد املسعودرد طلب  10

اء إيفاده  انقطاع صلته بالوزارة بعد إ

 سناء روسيا

 بيان الصني متديد إيفاد بشار عبد النور 11

وتحفظ  ستة أشهر متديد إيفاد حممد وطفياملوافقة  باألكثرية على  12

 بعض أعضاء اللجنة

 نبيلة مصر

املوافقة  باألكثرية على متديد إيفاد ابراهيم احلساين ستة أشهر  13

 وتحفظ بعض أعضاء اللجنة

 نبيلة مصر

وتحفظ املوافقة  باألكثرية على متديد إيفاد منري حمفوض ستة أشهر  14

 بعض أعضاء اللجنة

 نبيلة مصر



وتحفظ املوافقة  باألكثرية على متديد إيفاد رنيم اجلبيلي ستة أشهر  15
 بعض أعضاء اللجنة

 نبيلة مصر

املوافقة  باألكثرية على متديد إيفاد مرينا دايل ستة أشهر وحتفظ  16
 بعض أعضاء اللجنة

 نبيلة مصر

 نبيلة مصر رستة أشه يامسني روحية جتميد وضع  17

 نبيلة مصر ستة أشهر متديد إيفاد زياد خوري 18

 نبيلة مصر حلني موافاتنا بقرار الكلية إعادة صفة إيفاد ريرب خلفالرتيث ب  19

 نبيلة مصر تسوية وضع نرجس امسندر  20

 نبيلة مصر حممود سعدية مراسلة اهلحرة واجلوازات خبصوص  21

 نبيلة مصر  عف وبنسبة ما تبقى من التزاممطالبة عبد الرمحن صوراين بالض  22

 نبيلة مصر مطالبة حممود عريض بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  23

 نبيلة مصر مالحقة علي الدياب مالياً وقضائياً   24

 نبيلة مصر مالحقة أمري بللي الصويف مالياً وقضائياً   25

 نبيلة مصر مالحقة محود الواوي مالياً وقضائياً   26

 نبيلة مصر مالحقة رامي اجلمعة مالياً وقضائياً   27

مالياً  حممد برومالحقة املوفد على طي قرار على عدم املوافقة   28

  وحتفظ مدير البعثات وقضائياً ملخالفته قانون البعثات

 بيان ايران

 رامي كفاالت  دمج كفالة جورج مسعان  29

 رامي كفاالت فك كفالة دارين بناوي  30

 رامي كفاالت ة رميا عباسفك كفال  31

 غفران محاه تسوية وضع إميان احلسن  32

نانة بالنفقات  33  منتصر متميزين مطالبة جمد 



  هبة  رومانيا  ترشييح بعض موفدي رومانيا على املنح الرومانية  34

  نبيلة  مصر  ترشيح بعض موفدي مصر على املنح املصرية  35

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                                            مدير البعثات العلمية                
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القرارات وطلب إعادة القرار إلى مجلس التعليم العالي  بعضصادق السيد الوزير على تحفظ بعض أعضاء اللجنة على 
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