
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

11/11/2015/تاريخ/41/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 وفاء البعث  تسوية وضع شعاع الحمدان 1

 سحر دمشق تمديد تجميد وضع محي الدين قدري 2

 سحر دمشق مراسلة وزارة السياحة بخصوص يارا الدكر 3

 غفران دمشق إعادة صفة إيفاد هنادي العلي 4

 فريدة تشرينتسوية وضع عال حسن5

 فريدة تشرين مالحقة وعد المحمود مالياً وقضائياً  6

 غفران تشرين مطالبة علي الخلف بالضغف 7

 هبة تركيا موافاتنا بالتاريخ المتوقع للمناقشة عبداهللا الحماديالطلب من  8

 هبة أرمينيامالحقة نوري سليمان مالياً وقضائياً 9

 روشان المانيا مالحقة أسامة التسعيني مالياً وقضائياً  10

 مريم المانيا عدم الموافقة على صرف رسوم ربى الخضور 11

 محمود دراسية تمديد إجازة ديما منصور الدراسية 12

 محمود دراسيةتمديد إجازة وعد طراف الدراسية13

 دمحمو  دراسية تمديد إجازة بشار بدور الدراسية  14

 محمود دراسية تمديد إجازة كندا الرفاعي الدراسية  15

 محمود دراسية تمديد إجازة محمد عبد الجليل الدراسية  16

 محمود دراسية  منح يوسف أجمد إجازة دراسية  17



  نبيلة  مصر   مالحقة رشوان المشهور مالياً وقضائياً   18

  مالك  متميزين  مطالبة عناد الطويل بالنفقات  19

  مالك  متميزين بة مؤيد حوري بالنفقاتمطال 20

  ازدهار  روسيا  مراسلة مديرية العالقات الثقافية بخصوص بهاء معال  21

  غفران  حلب  مطالبة  محمود وادي بالضعف  22

  سنوسي  حلب  تمديد إيفاد منتهى الحرامي لمدة عام  23

  سحر  دمشق  إعادة عرض وضع أنس عبده بشكل مفصل  24

  ازدهار  الجزيرة  د مالياً وقضائياً مالحقة محمد األحم  25

  ازدهار الجامعة العربية  إعادة صفة إيفاد محمد الغرير  26

  ازدهار  الجزيرة  تمديد إيفاد لمى الحاج هنيدي  27

  ازدهار  السودان  مطالبة رحمة الجبر بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  28

  ازدهار  السودان اممطالبة أفامية قوزي بالضعف وبنسبة ما تبقى من التز  29

  سوزان  اليابان  تمديد إيفاد بهاء الدين غزاوي  30

  هبة  ايطاليا  مالحقة عمر أبو فخر مالياً وقضائياً   31

      تحويل موضوع الدكتور سالم مرزوق للجنة القانونية  32

  محمود  دراسية منح ريم القيم إجازة دراسية 33

وتحفظ لد قاسم خا قرار اللجنة السابق بخصوصعلى  التأكيد  34

  بعض األعضاء

  ازدهار  روسيا

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
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