
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٣/٨/٢٠١٤تاريخ  ٣٢التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/٣٣ شتها للمواد البالغ عددها /وبعد مناق       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    الهند  تمديد إيفاد مهران زيتي  ١

   تشرين  طارق أبو حالوةمراسلة  جامعة تشرين بخصوص   ٢

   دراسية  إنهاء إجازة صالح الدين خباز الدراسية  ٣

   دراسية  ازن كتكوت الدراسيةإنهاء إجازة م  ٤

   حلب  تمديد إيفاد نايف المحمد ستة أشهر  ٥

   نكلتراا  مالحقة فاطمة المصري مالياً وقضائيا بالضعف  ٦

   مصر  تمديد إيفاد عبد الرزاق القصير  ٧

   تشرين  تجميد  وضع رائد شيخ عمر  ٨

   دراسية  إنهاء إجازة غفار اسماعيل الدراسية  ٩

   انكلترا  ماليا بضعف النفقاتالعلي مطالبة  بسمة   ١٠

    ايران  الطلب من دانيال يازجي موافاتنا ببيان الكفالة المقترحة  ١١

   دمشق  تمديد إيفاد رويدة عباس  ١٢

   دمشق  تمديد إيفاد مازن عباس ستة أشهر أخيرة  ١٣

   فرنسا  مراسلة الجهة الموفدة بخصوص عالء القاسم  ١٤

   فرنسا  تمديد إيفاد عايدة حبيب  ١٥

   فرنسا  تمديد إيفاد  معاذ ركابي  ١٦

تكليف السيد رئيس اللجنة بمتابعة وضع أمير فتح اهللا مع جامعة   ١٧

  دمشق

   فرنسا

   فرنسا  التأكيد على قرار مالحقة خالد بريمو  ١٨

   فرنسا  تجميد وضع ليالس محمد علي ستة أشهر  ١٩



   فرنسا مالحقة غالية شيخ موس مالياً وقضائيا  ٢٠

   فرنسا تحديد جهة إيفاد جانيت العلي بوزارة الموارد المائية  ٢١

   فرنسا مالحقة جوزيف عبد النور مالياً وقضائياً   ٢٢

   فرنسا تمديد إيفاد بشتر نصور أربعة أشهر  ٢٣

   فرنسا التريث بالبت بوضع رزق شحود  ٢٤

   فرنسا إيقاف رواتب حسن لولو لحين موافاتنا بصورة عن الماجستير  ٢٥

تكليف مدير العالقات الثقافية بمتابعة وضع مرفت مطلق وسارة   ٢٦

  رحمون

   ايطاليا

   تركيا  تكليف الدكتور أحمد حسن بدراسة ملف مهند بدور وإبداء الرأي  ٢٧

التريث بالبت بموضوع الغيث الزبيدي ونسيب رضوان لحين ورود رد   ٢٨

  السفارة

   أوكرانيا

   مصر  ص ظافر سيفمراسلة الجهة الموفدة بخصو   ٢٩

    قبل اإليفاد  منح عمار جاموس جواز سفر  ٣٠

      مراسلة الجهاز المركزي بخصوص زيد حسينو  ٣١

تكليف السادة رئيس اللجنة ومدير الشؤون القانونية بدراسة موضوع   ٣٢

  منح التبادل الثقافي بما يخص الجامعات الخاصة

    

    مصر  انية الجبانالتأكيد على قرار اللجنة السابق بما يخص ر   ٣٣
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