
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٠/٩/٢٠١٤تاريخ٣٦التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي: /٣٧للمواد البالغ عددها / وبعد مناقشتها       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    الفرات  ١٥تسوية وضع فاطمة الشباك وفق المرسوم    ١

   المعھد العالي  مالحقة محمد العسراوي مالياً وقضائياً   ٢

   دمشق  تجميد وضع ويصال عمر  ٣

   دمشق  - أ-حمد وفق الفقرةتجميد وضع هبة أ  ٤

   حلب  تمديد إيفاد جميلة درباس  ٥

   حلب  تسوية وضع عنود بعاج  ٦

   الصين  تسوية وضع معاذ القشالن  ٧

   ايران  تسوية وضع نسرين الحداد  ٨

   ايران  تسوية وضع بشرى عبارة  ٩

   انكلترا  ١٥تسوية وضع فاطمة الحاج حسن بعد تحقق شروط المرسوم  ١٠

    فرنسا  تسوية وضع فلك السطايحي  ١١

   فرنسا  الموافقة على بحث معاوية الصالح  ١٢

   فرنسا  إعادة صرف رواتب حسين العواد  ١٣

   روسيا  صرف أطروحة ماجستير رامي حموي  ١٤

   حلب  أحمد الحسنالتريث بالبت بوضع   ١٥

   مصر  تمديد إيفاد جهاد عباس  ١٦

   ايران  مراسلة وسيم داؤود  ١٧

   مصر  يح مادة بقرار مالحقة حازم هدلةتصح  ١٨

   مصر  تصحيح مادة بقرار مالحقة عالء الدين الحسون  ١٩

   مصر على منحة محمود عديرةجعل إيفاد   ٢٠



   مصر على منحة محمد نصورجعل إيفاد   ٢١

   مصر رامي الجمعةتجميد وضع   ٢٢

   المانيا صرف رسوم ربى الخضور  ٢٣

   دراسية جليل الدراسيةتمديد إجازة محمد عبد ال  ٢٤

   فرنسا مالحقة أمير فتح اهللا مالياً وقضائياً   ٢٥

   دراسية  إعادة عرض موضوع خالد معاذ  ٢٦

   رومانيا  تمديد تجميد وضع يحيى زكريا  ٢٧

   رومانيا  ١٥تسوية وضع شادي بسيسيني بعد تحقق شروط المرسوم  ٢٨

   اماليزي  مالحقة عبداهللا المصري مالياً وقضائياً   ٢٩

    أرمينيا  ١٥تسوية وضع طاهر حميدي وفق المرسوم  ٣٠

    تشرين  إعادة عرض وضع مدى ديوب  ٣١

    المانيا  التأكيد على قرار مالحقة حسين بعاج  ٣٢

    مصر  إعادة عرض موضوع عبد المتين حميد  ٣٣

    السويد  إنهاء إجازة ساري حاج حسين الدراسية  ٣٤

    الفرات  تسوية وضع هشام الصالح  ٣٥

    اليابان  الطلب من نوار أحمد التقيد بقرار اإليفاد  ٣٦

    ايران  عدم الموافقة على تبديل كفالة دانيال يازجي  ٣٧

  يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم                                                                           مدير البعثات العلمية            
                                      فاروق خضر        
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