
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٢/٣/٢٠١٤تاريخ ١١رقم لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   
  :مادة الغير قررت مايلي/٣٦ وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها /       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    البعث  بالنفقات المصروفة عليه عصام العحيليمطالبة   ١

   البعث  بالنفقات المصروفة عليه سالم العيسىمطالبة   ٢

   البعث  بالنفقات المصروفة عليه خالد المعطيمطالبة   ٣

   حلب  بالنفقات المصروفة عليه محمد الحسنمطالبة   ٤

   البعث  بالنفقات المصروفة عليه حمد السنجمطالبة أ  ٥

   حلب  بالنفقات المصروفة عليها هبة الشيخمطالبة   ٦

    حللب  بالنفقات المصروفة عليه ابراهيم الرعادمطالبة   ٧

    البعث  بالنفقات المصروفة عليه مهند الرفاعيمطالبة   ٨

   حلب  بالنفقات المصروفة عليها علياء لبعليانمطالبة   ٩

   حلب  بالنفقات المصروفة عليها نتهى الحراميمطالبة م  ١٠

    حلب  بالنفقات المصروفة عليه طالب الفياضمطالبة   ١١

   اسبانيا  ماليا وقضائيا بالضعف مهند زيدمالحقة   ١٢

   اسباني  ماليا وقضائيا بالضعف حسين العمرمالحقة   ١٣

   المانيا  ماليا وقضائيا بالضعف مازن روميةمالحقة   ١٤

   المانيا  ماليا وقضائيا بالضعف وعد ابراهيممالحقة   ١٥

   المانيا  اياد رمضانصرف رسوم   ١٦

   فرنسا  ماليا وقضائيا بالضعف جهاد زريقيمطالبة    ١٧

   فرنسا  ماليا وقضائيا بالضعف آالء عموشةمالحقة   ١٨

   فرنسا  ماليا وقضائيا بالضعف لينا شحادةمالحقة   ١٩

   فرنسا ماليا وقضائيا بالضعف عامر الحمصيمالحقة   ٢٠



   دمشق بما يخص طي قرار التجميد عدنان اسبررد طلب   ٢١

   التشيك نزيه حسنتمديد إيفاد   ٢٢

   تركيا الياسينمريم تمديد إيفاد   ٢٣

   بلغاريا ماليا بنسبة ماتبقى من التزام طالل عيسىمطالبة   ٢٤

   الصين سليمان السعيدصرف بطاقة الطائرة   ٢٥

    الصين  بسحب الكفالةفادي وسوف كفالة رد طلب    ٢٦

    المانيا  لموافاتنا بوضعها بشرى فويتيمراسلة   ٢٧

    دمشق  للعام الدراسي القادم  سومر الحمادةتأجيل اإيفاد   ٢٨

    ايطاليا  للعالقات الثقافية لدراستهمرفت مطلق تحويل ملف   ٢٩

    ايطاليا  للعالقات الثقافية لدراسته سارة الرحمونتحويل ملف   ٣٠

    فرنسا  ماليا وقضائيا بالضعف عماد نعيميمالحقة   ٣١

    قبل االيفاد  نور ابراهيمإيفاد  تصحيح قرار  ٣٢

    صربيا  شم شربااهتجميد وضع   ٣٣

    صربيا  ربا الماغوطتجميد وضع   ٣٤

    دمشق  بما يخص التدريب الخارجي أيهم المحمودرد طلب   ٣٥

    دمشق  بما يخص التدريب الحارجي محمد حموديرد طلب   ٣٦

  يـالــــم العـليـعـر التـــعاون وزيـــم                                                        مدير البعثات العلمية                                 
                                       فاروق خضر       
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