
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٣/٩/٢٠١٤تاريخ ٣٥التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي: / ٤١   واد البالغ عددها /وبعد مناقشتها للم       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    الفرات  عمارة ياسين األحمد  ١

   ايران  تجميد وضع محمود المهباش  ٢

   ايران  تسوية وضع يامن صقر  ٣

   تركيا  تمديد تجميد وضع عادل بري  ٤

   تركيا  قادرتجميد وضع أريج عبد ال  ٥

   دمشق  تمديد إيفاد قتيبة القطيفان  ٦

   دمشق  تمديد إيفاد منصور أبو قصب  ٧

   دمشق  ترشيح مهند الجباوي على المنح  ٨

   دمشق  تمديد إيفاد خنساء سعد  ٩

   دمشق  تمديد تجميد وضع خلود ديب  ١٠

    فرنسا  مراسلة وزارة الصحة بخصوص لينا عبد الحميد  ١١

   االتحاد  ١٥المرسوم  بعد تحقق شروطتسوية وضع رامي الونسي   ١٢

   فرنسا  تجميد وضع غالية شيخ موس  ١٣

   مصر  تجميد وضع يقظان يحيا  ١٤

   مصر  صرف نفقات الماجستير محمد صيلين  ١٥

   مصر  تمديد إيفاد علي زغير  ١٦

   مصر  تمديد إيفاد عباس الخنشول  ١٧

   رمص  تجميد وضع عبداهللا الجنيد  ١٨

   مصر  تمديد إيفاد ميرنا دالي  ١٩

   مصر تمديد إيفاد محمد نصور  ٢٠



   مصر مالحقة بانة مارتيني مالياً وقضائياً   ٢١

   مصر مالياً وقضائياً  عبداهللا الفاضلمالحقة   ٢٢

   مصر مالياً وقضائياً  ابراهيم كياليمالحقة   ٢٣

   مصر مالياً وقضائياً  سيم خلفمالحقة   ٢٤

   مصر مالياً وقضائياً  وهات زادهر مالحقة   ٢٥

   مصر مالياً وقضائياً  طريف جريخمالحقة   ٢٦

   مصر مالياً وقضائياً  أحمد طيفورمالحقة   ٢٧

   مصر مالياً وقضائياً  نور فنريمالحقة   ٢٨

   مصر مالياً وقضائياً  خالد صبرةمالحقة   ٢٩

    مصر  صرف نفقات أطروحة يحيى الصليبي  ٣٠

    ايران  نيال يازجيتمديد إيفاد دا  ٣١

    ايران  تمديد إيفاد محمد الرجاوي  ٣٢

    ايران  تسوية وضع محمد الخن  ٣٣

    تشرين  تسوية وضع ليال أحمد  ٣٤

    مصر  ١٥تسوية وضع رال المغوش وفق المرسوم  ٣٥

    قبل اإليفاد  فك كفالة أكثم غريب  ٣٦

    قبل اإليفاد  إيفاد اسماعيل قطرنجي  ٣٧

    قبل اإليفاد  خروج إلى لبنان منح هشام عبد تأشير  ٣٨

    تشرين  رد طلب حمد الشيباني بتبديل كفالته  ٣٩

    فرنسا  طي قرار مالحقة صخر عجوز  ٤٠

    تشرين  رد طلب طارق أبو حالوة   ٤١
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