
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٧/٢/٢٠١٦/تاريخ/٦/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 سحر دمشق  تسوية وضع عز الدين محمد  ١

 فريدة البعث  تسوية وضع نغم تركية ٢

 فريدة تشرين  تسوية وضع محمد مصري ٣

 فريدة تشرين  تسوية وضع عبد القهار صيادي ٤

 فريدة تشرين  فاطمة عبد الحميدتسوية وضع  ٥

 فريدة تشرين  تسوية وضع ريم فياض للماجستير وإيفادها للدكتوراه  ٦

 سنوسي حلب  تجميد وضع عبد الكريم العبد ٧

 وفاء البعث  التأكيد على مطالبة ياسين الكعود بالنفقات ٨

 سنوسي حلب  تجميد وضع عبيد العايد ٩

 وفاء البعث  ئياً مالحقة سارة القيم مالياً وقضا ١٠

 سنوسي حلب  أحمد الخميسوضع  تجميد ١١

 سنوسي حلب  تجميد وضع  هيام األحمد ١٢

 وفاء البعث تمديد إيفاد فاطمة محمود ١٣

 وفاء البعث تمديد إيفاد هدى الطالب  ١٤

  نائل  دراسية  منح طارق المصري إجازة دراسية  ١٥

  هبة  اناليون  إنهاء التزام يامن عيسى بسبب الوفاة   ١٦

  غفران  الفرات  تعديل قرار مالحقة محمد عبود العلي  ١٧



  ازدهار  حلب   تمديد تجميد وضع هبة حسين  ١٨

  رامي  كفاالت  فك كفالة احمد تسقية  ١٩

  وفاء  تشرين  تمديد إيفاد محمد جاسم طعمة  ٢٠

  غفران  دمشق  إعادة صرف رواتب باسل العيد  ٢١

  روشان  اتالفر   تمديد إيفاد محمد بشار الفنير  ٢٢

  مريم  المانيا  تمديد تجميد وضع ربى الخضور  ٢٣

  مريم  المانيا  تمديد تجميد وضع براءة محرز  ٢٤

  مريم  المانيا  مالحقة ميس سميا مالياً وقضائياً   ٢٥

  هبة  رومانيا  تحويل إيفاد مهران ضوا إلى نفقة الدولة  ٢٦

  بيان  ايران  تحويل موضوع أحمد حورية ورفاقه إلى العالقات الثقافية  ٢٧

  نائل  دراسية  إنهاء إجازة نجدت سالمي الدراسية  ٢٨

  مازنة  فرنسا  إعادة عرض موضوع مي درويش بشكل مفصل  ٢٩

  رامي  كفاالت  فك كفالة ناجي ديوب  ٣٠

  وفاء  البعث  مالحقة حنان أحمد مالياً وقضائياً   ٣١

  وفاء  البعث  مالحقة هالة حمدان مالياً وقضائياً   ٣٢
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