
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٤/٦/٢٠١٤تاريخ ٢٣التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/ ٣٧ بالغ عددها /وبعد مناقشتها للمواد ال       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

على اللجنة إلنهاء  ٢٠١٠الناجحين بإعالن عرض وضع   ١

  إيفادهم .

    قبل اإليفاد

   المانيا  مالحقة أيمن جورية مالياً وقضائياً بالضعف  ٢

   المانيا  ياً بالضعفمالحقة عصام اسماعيل مالياً وقضائ  ٣

   المانيا  مالحقة كوثر يونس مالياً وقضائياً بالضعف  ٤

   مصر  فاد عباس الخنشولإيتمديد   ٥

   مصر  تمديد إيفاد طارق الخليل  ٦

    مصر  تمديد إيفاد حسن اسماعيل  ٧

    تشرين  بحث مدى ديوبالموافقة على   ٨

   تشرين  بحث مصطفى الحسينالموافقة على   ٩

   تشرين  للماجستير وإيفادها داخلياً للدكتوراه زين بركاتضع تسوية و   ١٠

هشام الصالح وضع تسوية مراسلة الجهة الموفدة من أجل   ١١

  ١٥وفق المرسوم

    تشرين

   البعث  ستة أشهر وتجميد وضعها ستة أشهر تمديد إيفاد مايا دالي  ١٢

لمدة شهرين وتجميد وضعه  تمديد إيفاد عبد الكريم الحسين  ١٣

  أربعة أشهر

   البعث

   دمشق  تمديد إيفاد ديانا وردة  ١٤



   دمشق  تسوية وضع فاطمة حمود  ١٥

   االتحاد  ١٥المرسومبعد تحقق شروط تسوية وضع أالء الشريف   ١٦

   حلب  أنس حمويمراسلة الهجرة والجوازات بخصوص   ١٧

   أرمينيا  ١٥سومتسوية وضع طاهر حميدي بعد تحقق شروط المر   ١٨

   بلجيكا  تعديل مطالبة الجي أسعد  ١٩

   دمشق وإيفادها داخليا للدكتوراه تسوية وضع نيرفين علي للماجستير  ٢٠

   دمشق تمديد تجميد وضع تمام ديوب  ٢١

   دراسية تمديد إجازة ابراهيم ابراهيم الدراسية  ٢٢

   البعث تمديد تجميد وضع طارق أسعد  ٢٣

   دراسية لينا حمصيوالجوازات بخصوص  مراسلة الهجرة  ٢٤

   روسيا تصحيح قرار مالحقة إسماعيل ليلى إلى منحة بدًال من نفقة  ٢٥

   الصين  زين العابدين وليد عليمخاطبة مجلس الوزراء بخصوص   ٢٦

   ايران  تمديد إيفاد وسيم داؤود   ٢٧

   تشرين  ١٥تسوية وضع اسماعيل الشبلي بعد تحقق شروط المرسوم  ٢٨

   المانيا  ١٥تسوية وضع فاتن ماضي بعد تحقق شروط المرسوم  ٢٩

    دراسية  رشا خليل مراسلة الهيئة العامة للبحوث الزراعية بخصوص   ٣٠

    دراسية  إنهاء إجازة قسورة كريبوج الدراسية  ٣١

    الهند  تسوية وضع أحمد محمود  ٣٢

    الفرات  ١٥تسوية وضع محمد الجدعان بعد تحقق شروط المرسوم  ٣٣

    المانيا  تمديد تجميد ليند الكيال  ٣٤

    ايران  مالحقة محمد برو مالياُ وقضائياً بالضعف  ٣٥



تكليف الدكتور أيمن أبو العيال بالرد على شكوى الموفدين   ٣٦

  بخصوص الكمبيوتر وبدل السكن

    

    قبل اإليفاد  رد طلب وليم العباس بإعادة صفة اإليفاد له  ٣٧

  يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم                                                                       مدير البعثات العلمية  
  فاروق خضر                                            

  الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
  
  
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  

  مالك محمد عليالدكتور     
  
  

  
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

  محمد حافظ محمد                                                                                                  صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر


