
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

19/8/2015/تاريخ/ 31/مالتنفيذية للبعثات العلمية رققرار اللجنة   
  
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادة ا

 سحر دمشق لمدة ستة أشهر أخيرةتجميد وضع ماهر سليم1

 سحر دمشقتسوية وضع صفاء موزة 2

 سحر دمشقع مازن عباستسوية وض 3

 غفران دمشقتسوية وضع كنان محمد 4

 رامي كفاالتفك كفالة مارسيل حواط  5

 سنوسي حلبتمديد إيفاد غانم الحسن ثالثة أشهر 6

التريث بالبت بوضع حسين حسن لحين صدور مرسوم 7
 تسوية 

 فريدة البعث

 بيان ايرانتمديد إيفاد  عدي علي 8

 بيان الصينتمديد  محمد محمودتعديل بدء قرار  9

 بيان الصينتمديد إيفاد حليم جبور10

 بيان الصين تمديد إيفاد صالح الدين الخلف 11

 سوزان صربيا تمديد تجميد وضع محمد معروف 12

 سوزان صربيا تعديل مدة إيفاد  جيانا جروج 13

 سناء روسياموسكومنح رشا حرفوش تعويضات14

 سناء روسيا ران زينو التقيد باالختصاص المطلوبالطلب من غف 15

 سناء روسيارد طلب ندى العبداهللا بصرف رسوم التأمين الصحي 16



 سناء االتحادتسوية وضع كفاء المحمد الحبيب 17

 هبة بريطانيامالحقة أيمن المرعي مالياً وقضائياً   18

 مازنة فرنسادرئيسة اللجنة بمعالجة موضوع رزق شحو الدكتورة تكليف  19

 محمد فرنسا تعديل قرار مالحقة  الرا جرجس  20

الطلب من مهاب محمود موافاتنا بشهادة صحية وفق  21
 النموذج الخاص بالموفدين

 محمود دراسية

 محمود دراسيةإنهاء إجازة سامر خضور الدراسية  22

 محمود دراسيةتمديد إجازة فدى اللحام الدراسية  23

 فريدة البعثتسوية وضع هدى الحموي 24

 سناء حلبمالحقة أمجد فالحة مالياً وقضائياً   25

  فريدة  تشرين مراسلة الجامعة بخصوص برهان مصطفى  26

  سناء  الجزيرة مراسلة الجامعة بخصوص سارة الكسار  27

  سناء  روسيا مراسلة هيئة البحوث الزراعية بخصوص عبد الكريم يوسف 28

أي اللجنة السابق بخصوص الموافقة على صرف اعتماد ر   29
  رسوم وليد علي

  نبيلة  مصر

  أميمة  قبل اإليفاد التريت بالبت بموضوع نيرفين علي ورفاقها  30

  مازنة  فرنسا تمديد إيفاد رانيا الجهني  31

  بيان  ايران في الجلسة القادمةإعادة عرض موضوع أحمد علي  32

  محمود  اسيةدر  منح غيث حسن إجازة دراسية 33

  سناء  االتحاد مراسلة الجامعة بخصوص غيد فتيح  34

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
                                                                                     خضرفاروق    

  الدكتورة سحر الفاهوم                                                                                         
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  مين سر اللجنة التنفيذيةأ
محمد حافظ محمد                                              نشر                                                             صورة إلى: الموقع اإللكتروني لل


