
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٨/٦/٢٠١٤اريخ ت ٢٥التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/ ٣٩ د مناقشتها للمواد البالغ عددها /وبع       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    دمشق  تمديد تجميد وضع لمى قداحة  ١

   تشرين  لمدة عام تجميد وضع ريم الجمعة  ٢

   تشرين  تسوية وضع رماح خضور  ٣

   تشرين  تمديد تجميد وضع وعد المحمود  ٤

   تشرين  لموافاتنا بوضعها نرمين كاخيامراسلة   ٥

   أرمينيا  تعديل قرار تسوية وضع زيد حسينو  ٦

    الهند  تجميد وضع علي حبيب  ٧

    المانيا  لحين موافاتنا بوضعها فردوس الفاضلبإيقاف رواتب   ٨

   المانيا  ١/٧/٢٠١٤لمدة عام بدءاً من  أحمد محالتجميد وضع   ٩

   المانيا  حقة باسم علي عن اإليفادين بالضعفالتأكيد على مال  ١٠

    المانيا  مالحقة أسامة الدباس مالياً وقضائياً بالضعف  ١١

   المانيا  مالحقة عبداهللا بزرتو مالياً وقضائياً بالضعف  ١٢

   المانيا  مالحقة عمار الفطيمي مالياً وقضائياً بالضعف  ١٣

   بريطانيا  مالياً وقضائيا بالضعف ياسمين ريحاويمالحقة   ١٤

   بريطانيا  من جدول أعمال الجلسة حمد الخضورسحب موضوع أ  ١٥

   الهند  تجميد وضع سامر حسن   ١٦

   فرنسا  تسوية وضع زينة كوجك  ١٧

   فرنسا  بوضعهلحين موافاتنا  حسام المحمودإيقاف رواتب   ١٨

   فرنسا  صرف رسوم هنادي سكيف  ١٩

   فرنسا موافاتنا بصورة عن الماجستير طاهر ابراهيم علي الطلب من   ٢٠



   فرنسا تمديد تجميد وضع تمام فاضل  ٢١

   فرنسا صخر عجوزتكليف مدير القانونية بمعالجة وضع   ٢٢

   فرنسا بحث معاوية الصالحمراسلة الجهة الموفدة بخصوص   ٢٣

   تشرين الموافقة على بحث يوسف الغزالي  ٢٤

   المانيا بوضع نفسه تحت التصرف  رسامر الخضو إنذار   ٢٥

   حلب  صرف أطروحة الماجستير للموفد أحمد شاشو  ٢٦

   دمشق  تمديد إيفاد سعيد ابراهيم   ٢٧

   دمشق  تمديد تجميد وضع محي الدين قدري  ٢٨

   دراسية  هادي شمامراسلة الجهة الموفدة بخصوص   ٢٩

    يةدراس  وفق الفقرة ج تمديد إجازة وعد طراف الدراسية  ٣٠

    تشرين  تمديد إيفاد فاطمة عبد الحميد  ٣١

    تشرين  الموافقة على بحث ياسر عودة  ٣٢

   المانيا  مالحقة فؤاد الحيدر مالياً وقضائياً بالضعف  ٣٣

   المانيا  مالحقة يامن ابراهيم مالياً وقضائياً بالضعف  ٣٤

   أوكرانيا  ثالثة أشهر تمديد إيفاد  الغيث الزبيدي و نسيب رضوان  ٣٥

   المانيا  ستة أشهر حسين ابراهيمتمديد تجميد وضع   ٣٦

    المانيا  بوضع نفسها تحت التصرف  شغف الزورباالطلب من    ٣٧

    قبل اإليفاد  إيفاد شادي بليدي إلى الهند  ٣٨

    تشرين  الموافقة على بحث أسامة ساليمة  ٣٩
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