
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢٠/٨/٢٠١٤تاريخ  ٣٣التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي:/٣٨للمواد البالغ عددها / وبعد مناقشتها       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    الفرات  ١٥تسوية وضع إيناس الحسين وفق المرسوم  ١

   دراسية  إنهاء إجازة تيسير العزام الدراسية  ٢

   دراسية  إنهاء إجازة شذى نبهان الدراسية  ٣

   دراسية  د الحريري الدراسيةإنهاء إجازة رائ  ٤

   دراسية  تمديد إجازة سوزان الحبال الدراسية  ٥

   دراسية  إنهاء إجازة رباب العبود الدراسية  ٦

   حلب  تسوية وضع زاهر حمزة  ٧

   حلب  لينة اليوسفالتأكيد على قرار مالحقة   ٨

   تشرين  تحديد جهة إيفاد فواز نداف  ٩

   تشرين  ئيامالحقة محمد منان مالياً وقضا  ١٠

    البعث  تمديد تجميد وضع هدى الحموي  ١١

   مصر  تمديد إيفاد زياد خوري  ١٢

   مصر  تمديد إيفاد ياسمين رويحة  ١٣

   مصر  تمديد إيفاد سمير العبداهللا  ١٤

   مصر   ١٥تسوية وضع أحمد عبدو بعد تحقق شروط المرسوم   ١٥

   مصر  موفدي مصر تكليف مدير العالقات الثقافية بمعالجة منح   ١٦

   المانيا  مالياً وقضائياً  يمن الخطيبمالحقة أ  ١٧

   المانيا  مالحقة حسام العايد مالياً وقضائياً   ١٨

   المانيا  مالحقة محمد رامي أسعيد مالياً وقضائياً   ١٩

   فرنسا تسوية وضع لبانة شدود  ٢٠



   مصر  ١٥تسوية وضع قيس سلطان بعد تحقق شروط المرسوم  ٢١

   روسيا وية وضع رامي حمويتس  ٢٢

   دراسية إعادة عرض وضع خالد معاد بشكل مفصل  ٢٣

   تشرين نظم معلومات جغرافية رد طلب صفوان محمد باتباع دورة  ٢٤

   تشرين تجميد وضع وئام حيدر  ٢٥

   تشرين  تمديد تجميد وضع عبد الكريم ابراهيم  ٢٦

   البعث  تسوية وضع حسام بنا  ٢٧

   اليابان  عامر موافاتنا بتاريخ التسجيل بالدكتوراهالطلب من رشا   ٢٨

   صربيا  مراسلة الجهة الموفدة بخصوص عمران الرشيد  ٢٩

    المعهد العالي  تسوية وضع وئام العبود  ٣٠

    تشرين  ١٥تسوية وضع هناء اليوسف وفق المرسوم   ٣١

    تشرين  ١٥تسوية وضع إنصاف محمد عبداهللا وفق المرسوم   ٣٢

    الهند  فاد أميرة فاهودتمديد إي  ٣٣

    تركيا  تجميد وضع مريم الياسين  ٣٤

    تركيا  تجميد وضع براء كسر غليون  ٣٥

    روسيا  مطالبة عبد القادر حجلة بنسبة ما تبقى عليه من التزام  ٣٦

    مصر  ١٥تسوية وضع محمد عيسى بعد تحقق شروط المرسوم  ٣٧

    مصر  رد طلب بشرى العبود بمنحها تأشيرة خروج  ٣٨
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