
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢/٣/٢٠١٦/تاريخ/٨/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 سحر دمشق  مراسلة جامعة دمشق بخصوص رنان السايغ  ١

 سحر دمشق  مراسلة جامعة دمشق بخصوص هبة أحمد ٢

 سحر دمشق  تمديد تجميد وضع نورا مراد ٣

 فريدة تشرين  تسوية وضع يوسف الغزالي ٤

 فريدة تشرين  تمديد إيفاد صفوان محمد ٥

 غفران تشرين  تجميد وضع هلين حبيب ٦

 سنوسي حلب  تجميد وضع محمد نور الحسن ٧

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد محمد نور القنطار ٨

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد أمل سويحل ٩

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد أيمان الوكاع ١٠

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد أحمد الحبيب ١١

 سنوسي حلب  تجميد وضع باسل الحمد ١٢

 سنوسي حلب  تمديد إيفاد صالح المصطفى ١٣

 سنوسي حلب  مطالبة حسان حمادي بضعف النفقات  ١٤

  هناء  دراسية  إنهاء إجازة نذير إسماعيل الدراسية  ١٥

طي قرار مالحقة خالد قاسم بعد دفع ما يترتب عليه وتحفظ   ١٦

  راربعض أعضاء اللجنة على الق

  سناء  روسيا

    



  مازنة  فرنسا  تسوية وضع عايدة حبيب  ١٧

  مازنة  فرنسا  تجميد وضع حسين العمر  ١٨

  مازنة  فرنسا  تمديد تجميد وضع هنادي سكيف  ١٩

  هبة  تركيا  تمديد إيفاد عبداهللا الحمادي  ٢٠

  سوزان  صربيا  تمديد تجميد وضع محمد معروف  ٢١

  سوزان  اليابان  دصرف رسوم التسجيل الجامعي نوار أحم  ٢٢

رد طلب محمود سعدية بصرف أي تعويضات قبل مباشرته   ٢٣

  العمل

  نبيلة  مصر

  نبيلة  مصر  رد طلب محمد عيسى بتحويل جهة إيفاده  ٢٤

  غفران  تشرين  تجميد وضع مؤيد الخليل  ٢٥

إنهاء إيفاد رزان  لهزاز ومطالبتها بالنفقات وتحفظ ممثل   ٢٦

  اتحاد الطلبة

  مالك  متميزين

  أميمة  قبل اإليفاد  إيفاد حسان علي إلى إيران لمرحلة الدكتوراه  ٢٧

  هناء  دراسية  منح محمد ياسر جحي إجازة دراسية  ٢٨

  بيان  الصين  إحالة موضوع زين العابدين علي على اللجنة القانونية  ٢٩

جمع كل الحاالت المماثلة لحالة عمر الخليف وعرضها   ٣٠

  على اللجنة

  غفران  حلب

 
 
 
 
 



  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                عثات العلمية                                            مدير الب
  ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر

  مصدق
 اليوزير التعليم الع

  محمد عامر الماردينيالدكتور 
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

محمد حافظ محمد                                              صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                                             


