
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

17/9/2014تاريخ37التنفيذية للبعثات العلمية رقم قرار اللجنة   
  :مادة الغير قررت مايلي / 37  /ا للمواد البالغ عددها وبعد مناقشته       

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    تشرين   تسوية وضع مرام سعيد  1

   تشرين  تجميد وضع نور أحمد  2

   حلب  تعديل تجميد وضع فاطمة كيولن  3

   حلب  مالحقة محمود عجان الحديد مالياً وقضائيا  4

   حلب  الحقة حنان األحمد مالياً وقضائياً م  5

الجزيرة   تجميد وضع محمد الغرير  6
 الخاصة 

  

الجزيرة   تجميد وضع سارة عبد الكسار  7
 الخاصة

  

الجزيرة   تجميد وضع طالل الحدو  8
 الخاصة

  

   روسيا  مراسلة الجهة الموفدة بخصوص فراس موسى  9

   النمسا  -أ–تجميد وضع أنس عيسى وفق فقرة   10

    المكسيك  تعديل مطالبة حسين األزكي  11

   فرنسا  تمديد إيفاد سليمان سليمان  12

   دراسية  منح جهاد نوفل إجازة دراسية  13

   دراسية  تمديد إجازة غيث فندي الدراسية  14

   دراسية  إنهاء إجازة غادة أبو عمار الدراسية  15

   دراسية  إنهاء إجازة نسرين اسماعيل الدراسية  16

   دراسية  نهاء إجازة باسل الهوشي الدراسيةإ  17



   تركيا  تمديد إيفاد فرح محمد  18

   تركيا  تسوية وضع كنان نعيم  19

   كفاالت فك كفالة أحمد الدج  20

   كفاالت فك كفالة أمية علبي  21

   كفاالت فك كفالة منى حوشان   22

   كفاالت فك كفالة ابراهيم بهاء الدين  23

   متميزين يرد طلب مؤيد حور   24

   اسبانيا تسوية وضع دارين عزيري  25

   المانيا  تمديد إيفاد ماهر طيفور  26

   دراسية  إنهاء إجازة بسام العطاهللا الدراسية  27

   حلب  تمديد تجميد وضع طاهر جاعورة  28

   ايران  مالحقة محمد الخشارفة مالياً وقضائيا  29

    المانيا  تمديد تجميد أسامة التسعيني  30

    حلب  تمديد إيفاد حمود الدغيم  31

    تشرين  تمديد إيفاد نادين أسعد  32

    مصر  تمديد إيفاد محمود عديرة  33

    اليابان  إعادة رواتي محمود ساعود  34

    تركيا  مراسلة الجهة الموفدة بخصوص فرات األقرع  35

    أوكرانيا  التريث بصرف تعويضات الغيث الزبيدي ونسيب رضوان  36

    الصين  ة أحمد عبداهللانقل دراس  37

    المعهد العالي  تسوية وضع وسام كيوان  38



    حلب  تمديد إيفاد إباء سلوم  39

    تشرين  تمديد إيفاد يوسف الغزالي  40
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