
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٩/٨/٢٠١٧/تاريخ/٢٣/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد ـــــــــوعالموضـــــــ لمادةا

 وفاء حلب  تمديد إيفاد محمد نور العمر ١

 بيان الصين  تمديد تجميد وضع بشار عبد النور ٢

 بيان ايران  تمديد تجميد وضع وسام ابراهيم ٣

 بيان ايران  جب غانمتتمديد تجميد وضع من ٤

 بيان ايران  تجميد وضع الياس الطلي ٥

 بيان ايران  فق النظام المالي صرف رسوم زين بركات ٦

 وفاء متميزين   وتحفظ مدير الشؤون القانونية تغيير جامعة نور منصور ٧

 وفاء متميزين  وتحفظ مدير الشؤون القانونية تغيير جامعة لينا العالف ٨

 هبة تركيا  تمديد تجميد وضع سامر الخالد ٩

 هبة ايطاليا  تعديل مطالبة غنوة إيغو ١٠

 هبة ايطاليا  البة رشا طيارةتعديل مط ١١

 سناء روسيا  تعديل مطالبة هشام عزي ١٢

 هبة تركيا  للجلسة القادمةكاترين البكور تأجيل عرض موضوع   ١٣

 نبيلة مصر  شادي فسحةمراسلة وزارة الدفاع بخصوص   ١٤

 نبيلة مصر  وسام ابراهيممراسلة وزارة الدفاع بخصوص   ١٥

در قرار التعيين إال بعد وال يص ربا الدبستسوية وضع   ١٦

  تسديد الذمة المالية المترتبة عليها 

 هبة االردن



ويمكن تسوية  فراس عبد الصمدالتأكيد على قرار مالحقة   ١٧

  وضعه في حال صدور مرسوم تسوية

 مازنة فرنسا

 مازنة فرنسا  مالحقة حسن لولو مالياً وقضائياً   ١٨

 مازنة فرنسا  تعديل مطالبة أمين اسكندر  ١٩

مطالبة فهد شوشرة بضعف النفقات عن إيفاديه إلى مصر   ٢٠

  وفرنسا

 مازنة فرنسا

 غفران دمشق  -أ–وفق الفقرة  نضال محرزتجميد وضع   ٢١

مع كل  مرح عيدو وحازم مسعودإعادة عرض موضوع   ٢٢

  الحاالت المشابه في الجلسة القادمة

 أميمة متميزين

لحاالتمع كل اعيسى معماريإعادة عرض موضوع   ٢٣
 المشابه في الجلسة القادمة

 أميمة متميزين

مع كل الحاالت المشابهبيان خراطإعادة عرض موضوع   ٢٤
 في الجلسة القادمة

 أميمة متميزين

  بيان  ايران  تمديد إيفاد فاروق الخليل  ٢٥

  سوزان  صربيا  تعديل مطالبة حسن اسماعيل  ٢٦
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