
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

16/12/2015/تاريخ/46/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 غفران دمشق  تمديد إيفاد رباب سليمان 1

 غفران دمشق  تمديد إيفاد يونس عباس 2

 غفران تشرين  تمديد إيفاد علي الموسى 3

 غفران تشرين  تمديد إيفاد مؤيد العالن 4

 غفران تشرين تمديد إيفاد هبون األحمد5

 سحر دمشق  مالحقة عبد العزيز الجفصي مالياً وقضائياً  6

 سحر دمشق  مطالبة قتيبة القطيفان بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام 7

 فريدة تشرين زرقةالعالء تمديد إيفاد أبو  8

 نبيلةمصر تسوية وضع محمود عديرة9

 نبيلة مصر  محمد محمد تجميد وضع  تمديد 10

 هبة تركيا  مطالبة غسان سليمان بالضغف وبنسبة ما تبقى من التزام 11

 هبة التشيك تسوية وضع نزيه حسن 12

 نائل دراسيةإنهاء إجازة ميرنا عيسى الدراسية13

 نائل دراسية إنهاء إجازة منال يونس الدراسية  14

  مازنة  فرنسا  صرف رسوم نهاد حمدكو  15

  مازنة  فرنسا  رف رسوم محمود حسنص  16

  مازنة  فرنسا  صرف رسوم حسين العمر  17



  مازنة  فرنسا  صرف رسوم عبد الخفيظ الخولي  18

  مازنة  فرنسا  مالياً وقضائياً  عمار جدينيمالحقة   19

  مازنة  فرنسا مالياً وقضائياً بشار نصورمالحقة  20

  مازنة  فرنسا  تجميد وضع أحمد سنيور  21

  مازنة  فرنسا  ضع نسيم رمضانتسوية و   22

  مازنة  فرنسا  تعديل مطالبة خلدون غزال  23

  مازنة  فرنسا  حسام حنارد طلب   24

  محمد  فرنسا  مطالبة إبراهيم الشحاد بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  25

  بيان  الهند  تسوية وضع داليا برهوم  26

  أميمة  ينمتميز   بو عيسى في قرار اإليفادحسن تصحيح اسم حسام   27

 ازدهار روسيا  مراسلة العالقات الثقافية بخصوص رشا حرفوش  28

 ازدهار روسيا مراسلة العالقات الثقافية بخصوص ندى العبداهللا 29

 ازدهار روسيا  مراسلة العالقات الثقافية بخصوص غفران زينو  30

 ازدهار روسيا  تمديد إيفاد عبد الكريم اليوسف  31

 مازنة فرنسا  خليلتمديد إيفاد ليال   32

 ازدهار روسيا مراسلة العالقات الثقافية بخصوص خليل العفر 33

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
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  أمين سر اللجنة التنفيذية

محمد حافظ محمد                                              صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                                             


