
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
4/11/2015/تاريخ/40/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   

  لمادةا 

 

 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع

 سحر دمشق  تسوية وضع نداء أحمد 1

 سحر دمشقإعادة صفة إيفاد نضال محمد2

 وفاء البعث مراسلة جامعة البعث بخصوص عصام العجيلي 3

 وفاء البعث طيإعادة صفة إيفاد خالد المع 4

 غفران حماة تمديد إيفاد فاطمة إدريس 5

 غفران حماة تمديد إيفاد سوزان إدريس 6

 أميمة قبل اإليفاد مطالبة عبد الرزاق ضحية ورفاقه بالنفقات 7

 أميمة قبل اإليفاد مطالبة وسام درويش ورفاقه بالنفقات 8

 بيان الهند تسوية وضع مهران زيتي 9

 هبة رومانيا تمديد إيفاد مهران ضوا 10

 هبة تركياتمديد إيفاد زياد ملحم11

 هبة النمسا تعديل مطالبة أنس عيسى لتشمل اإليفاد الداخلي للغة 12

 هبة ايطاليا تعديل مطالبة داني الديب لتشمل اإليفاد الداخلي للغة 13

  هبة  بريطانيا  تعديل مطالبة حسن محمد إلى المثل  14

  هبة  كوبا  الة بطاقة طائرة يحيى علي إلى محاسبة البعثات إح  15

  سوزان  اليابان  تمديد إيفاد محمود ساعود  16



  سحر  دمشق  الطلب من همام حسن متابعة إجراءات التسجيل بجامعة دمشق  17

  سحر  دمشق  تسوية وضع أحمد عيسى  18

  نبيلة مصر تمديد إيفاد يحيى الصليبي 19

  نبيلة  مصر  -أ–افظ وفق الفقرة تجميد وضع لينا الح  20

  نبيلة  مصر  إعادة صفة إيفاد سماهر الياسين  21

  نبيلة  مصر  تمديد تجميد وضع غدير ميرو  22

  نبيلة  مصر  مراسلة الجهة الموفدة بخصوص عماد ديب  23

  ازدهار  روسيا  التقيد باالختصاص اإعادة صرف رواتب غفران زينو والطلب منه  24

  ازدهار  روسيا  مركزي للرقابة المالية بخصوص فراس موسىمراسلة الجهاز ال  25

  ازدهار  الجزيرة  إعادة عرض وضع هبة العبيد بشكل مفصل  26

  وفاء  حلب  تمديد إيفاد نايف المحمد  27

  سنوسي  حلب تمديد إيفاد رنا العجيل 28

  سوزان  صربيا  تمديد إيفاد جيانا جروج لمدة عام  29

  أميمة  قبل اإليفاد  بخصوص عماد الراوي و مهند جباويمراسلة العالقات الثقافية   30

  ازدهار  روسيا  إعادة عرض وضع خالد قاسم بشكل مفصل  31

  مازنة  فرنسا بعد توجيه السيد الوزيرهنادي سكيف إعادة عرض وضع  32

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
  

   ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر
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  وزير التعليم العالي
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  أمين سر اللجنة التنفيذية

محمد حافظ محمد                                              موقع اإللكتروني للنشر                                                             صورة إلى: ال


