
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

18/11/2015/تاريخ/42/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 غفران دمشق  تمديد إيفاد فهد اسماعيل 1

 غفران تشرين  تمديد إيفاد عبد الكريم المحمد 2

 وفاء البعث  تمديد إيفاد محمد عبداهللا 3

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد إبراهيم الرعاد 4

 سنوسي حلب تمديد إيفاد محمد نورس الشعبو5

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد حسن اسماعيل 6

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد باسل العكلة 7

 غفران دمشق إعادة صفة اإليفاد لمثنى المشهورعدم الموافقة على  8

 سنوسي حلب تمديد إيفاد مصطفى الحمود9

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد أحمد الشيخو 10

 غفران تشرين  تمديد إيفاد محمد العوض 11

 سنوسي حلب -أ–تجميد إيفاد محمد نور العمر الخليل وفق الفقرة  12

 فريدة تشرينتسوية وضع حسام يوسف13

 فريدة تشرين -أ–تجميد إيفاد أماني ستيتي وفق الفقرة   14

  فريدة  تشرين  مطالبة مصطفى األيوب بضعف النفقات  15

  مازنة  فرنسا  أمير اسطفان تمديد تجميد  16

  مازنة  فرنسا  تمديد تجميد سليمان سليمان  17



  بيان  الصين  منح محمد نوفل سنة لغة صينية  18

  بيان  الصين  صرف رسوم إقامة محمد ددو  19

  ازدهار  الجزيرة تمديد إيفاد هبة العبيد 20

  فريدة  البعث  تسوية وضع مايا دالي للماجستير  21

  نائل  الفرات  حسينتسوية وضع يامن   22

  سحر  دمشق  تمديد تجميد وضع خالد زهرة  23

 غفران تشرين  تمديد إيفاد غزال سالم  24

 غفران تشرين  تمديد إيفاد إبراهيم الفارس  25

  فريدة  تشرين  تمديد تجميد وضع رائد شيخ عمر  26

  فريدة  تشرين  تسوية وضع وئام حيدر  27

 وفاء البعث  تمديد إيفاد وسيم مطلق  28

 وفاء البعث تمديد إيفاد أحمد قشعم 29

 وفاء البعث  تمديد تجميد سلطانة نجعة  30

  سحر  دمشق  تمديد تجميد عالء حرب  31

  بيان  الصين  صالح الدين الخلفصرف رسوم إقامة   32

  بيان  الصين صرف رسوم إقامة محمد خالد صالحو 33

  بيان  الصين  سه الطلب من بشار محرز موافاتنا بالنظام المدمج الذي در   34

  مازنة  فرنسا  تعديل بدء قرارات تمديد وتجميد زياد محمد  35

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
  

   ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر
  



  مصدق
  وزير التعليم العالي

  
  محمد عامر الماردينيالدكتور     

  
  
  
  
  
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

محمد حافظ محمد                                              صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                                             


