
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٦/٣/٢٠١٦/تاريخ/١٠/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 غفران البعث  تسوية وضع ياسمين الخطيب  ١

 غفران دمشق  تسوية وضع عدنان عليوي ٢

 غفران حلب  مالحقة عبد اللطيف اليازجي مالياً وقضائياً  ٣

 غفران حلب  تجميد وضع غانم حسن ٤

 غفران الفرات  مالحقة نغم الصالح مالياً وقضائياً  ٥

 وفاء البعث  مراسلة جامعة البعث لموافاتنا بنتائج عمر الحسن ٦

 سحر دمشق  موافاتنا بتقرير دراسيوسيم هدايا الطلب من  ٧

 سحر دمشق  تجميد وضع محي الدين قدري ٨

 سحر دمشق  تسوية وضع همام حسن للماجستير ٩

 ازدهار حلب  كريا بزيتمديد إيفاد ز  ١٠

 سناء الجزيرة  مطالبة طالل الحدو بضعف النفقات ١١

 بيان ايران  تعديل مطالبة عقيل مخلوف ١٢

 رامي كفاالت  فك كفالة هاني الزغير ١٣

 رامي كفاالت  فك كفالة نضال حسون  ١٤

 رامي كفاالت  فك كفالة بسام أسعد  ١٥

  نبيلة  مصر  تمديد تجميد وضع جهاد عباس  ١٦

  هبة  رومانيا  موافاتنا بتقرير دراسي مهران ضواالطلب من   ١٧



بعد التأكد من دراسته  لؤي بدورإعادة غرض وضع   ١٨

  الماجستير

  هبة  رومانيا

  مازنة  فرنسا  تمديد إيفاد محمود حسن  ١٩

  مازنة  فرنسا  تمديد إيفاد أحمد حمادي  ٢٠

  مازنة  فرنسا  تمديد إيفاد مصعب الزنيقة  ٢١

  مازنة  فرنسا  اد وزق شحودتمديد إيف  ٢٢

  مازنة  فرنسا  موافاتنا بالتاريخ المتوقع للدفاع سليمان سليمانالطلب من   ٢٣

لحين حصوله على  برهان مصطفىالتريث بالبت بوضع   ٢٤

  الماجستير

  فريدة  تشرين

  فريدة  تشرين  تسوية وضع مصطفى الحسين  ٢٥

  هناء  دراسية  منح أحمد ريحان إجازة دراسية  ٢٦

  أميمة  قبل اإليفاد   وترشيحه على المنح  أمجد القاضيقرار أنهاء إيفاد  طي  ٢٧

  مريم  المانيا  تعديل اسم كفيل مازن أيوبي  ٢٨

  أميمة  قبل اإليفاد  إعادة عرض وضع معتز غنوم في الجلسة القادمة  ٢٩

  أميمة  قبل اإليفاد  إعادة عرض وضع عماد الراوي في الجلسة القادمة  ٣٠
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