
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

28/12/2015/تاريخ/47/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 روشان الفرات  تمديد إيفاد علي الجاسم 1

 روشان الفرات  تمديد إيفاد حال السمير 2

 روشان الفرات  تمديد إيفاد محمود الحمدو 3

 سنوسي حلب  تسوية وضع إيالف العيسى 4

 سنوسي حلب تمديد إيفاد عبداهللا الحسن5

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد أحمد السعران 6

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد أغيد الجاسم 7

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد محمد الطه 8

 سنوسي حلب تمديد إيفاد مهند المحمد9

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد أحمد العلي 10

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد بيداء المحمد 11

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد أحمد الجاسم 12

 سحر دمشق ترشيح نسرين شما ورفاقها على المنح المتوفرة13

 سحر دمشق  تمديد تجميد يعرب غانم  14

 سحر دمشق  رد طلب مهدي رحال بصرف تكاليف األطروحة  15

  سوزان  اليابان  صرف رسوم رشا عامر  16

  مريم  المانيا   بتاريخ الدفاع الطلب من فردوس الفاضل موافاتنا  17



  مريم  المانيا   تمديد إيفاد ربيع جوني  18

الطلب من موفق بيطار موافاتنا بالتاريخ المتوقع للحصول على   19

  الشهادة والتقيد باالختصاص المطلوب منه

  مريم  المانيا 

  مريم  المانيا   مالحقة رشا محسن مالياً وقضائياً   20

  مريم  المانيا   هب مالياً وقضائياً مالحقة عبد الرحمن سل  21

  مريم  المانيا   مالحقة أحمد زينة مالياً وقضائياً   22

  مريم  المانيا   حفظ إضبارة عصام الناصوري بسبب الوفاة  23

  مازنة  فرنسا  تمديد تجميد وضع سماهر الحج  24

  مازنة  فرنسا  تمديد تجميد وضع معاذ ركابي  25

  مازنة  افرنس تسوية وضع ابراهيم حاتم 26

  مازنة  فرنسا  صرف رسوم حسان السلوم  27

  مازنة  فرنسا  تعديل مطالبة أوراس حسن  28

 فريدة تشرين  تمديد إيفاد بشرى رزق  29

 وفاء البعث تمديد إيفاد عهد المحمود 30

 بيان ايران  مراسلة جامعة تشرين بخصوص رامي سلطان  31

 بيان الهند  إعادة عرض موضوع داليا برهوم  32

 بيان الهند  محمد ياسر اسماعيلإعادة عرض موضوع   33

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
  

   ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر
  

  



  
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  

  محمد عامر الماردينيالدكتور     
  

  
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

حافظ محمد              محمد                                 صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                                             


