
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٣/٢/٢٠١٦/تاريخ/٤/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 سحر دمشق  تمديد إيفاد رولى ابراهيم  ١

 وفاء البعث  تمديد إيفاد محمد مضر الياسين ٢

 وفاء البعث  تمديد إيفاد والء المصطفى ٣

 وفاء حلب  طي قرار مالحقة رياض العلي وتجميد وضعه وفق الفقرة ج ٤

 غفران تشرين  مطالبة دلشير أحمد بضعف النفقات ٥

 غفران تشرين  تجميد وضع محمد نور األحمد ٦

 غفران دمشق  تجميد وضع أحمد الجاسم ٧

 سناء االتحاد  مراسلة وزارة األشغال العامة بخصوص نسرين الحاج صالح ٨

 مريم ألمانيا  يد إيفاد فردوس الفاضلتمد ٩

 مريم ألمانيا  تجميد وضع إسراء نداف ١٠

 غفران دمشق  تمديد إيفاد نور ابراهيم ١١

 غفران حلب تسوية وضع وائل الشيخ ١٢

 غفران حلب مطالبة طه عبيد بالضعف ١٣

 غفران تشرين مطالبة ميالد اليوسف بالضعف  ١٤

  غفران  تشرين  لضعفمطالبة محمد حسين اليوسف با  ١٥

  غفران  تشرين  مطالبة معتز حالق بالضعف  ١٦

  مازنة  فرنسا  تجميد وضع رانيا الجهني  ١٧



  مازنة  فرنسا  تمديد إيفاد حسن لولو  ١٨

  مازنة  فرنسا  تسوية وضع غنوة خضور  ١٩

  مازنة  فرنسا  مطالبة صفاء اسمندر بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  ٢٠

إجازة دراسية بعد تقديم شهادة الشحاذة منح حسام سليمان   ٢١

  صحية وفق نموذج الموفدين

  نائل  دراسية

  نائل  دراسية  مراسلة وزارة الصحة بخصوص سامر الخضور  ٢٢

  هبة  ايطاليا  التريث بتسوية وضع داني الديب  ٢٣

  بيان  ايران  تجميد وضع منتجب غانم  ٢٤

  بيان  ايران  تجميد وضع وسام ابراهيم  ٢٥

  نبيلة  مصر  ضع داليا محرزتجميد و   ٢٦

  نبيلة  مصر  تجميد وضع حسين ناصوري  ٢٧

  نبيلة  مصر  تصحيح بدء قرار تجميد سماهر الياسين  ٢٨

  نبيلة  مصر  منح سحر البب إجازة دراسية  ٢٩

  غفران  دمشق  تمديد إيفاد زين مخلوف  ٣٠

  بيان  الهند  تسوية وضع داليا برهوم ومحمد إسماعيل تأجيل استخدام  ٣١
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