
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٥/١٠/٢٠١٤تاريخ  /٤٠ /التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  / مادة الغير قررت مايلي: ٣٨ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 مالحظــــات بلد اإليفاد املوضــــــــــــــــوع املادة

  البعث د إيفاد صبا العابدمتدي ١

  اخلاصة متديد إيفاد محود العجيل ٢

  االحتاد متديد إيفاد رهف سليمان العلي ٣

  اجلزيرة إىل إحدى اجلامعات اخلاصة بدمشق غيد فتيحاملوافقة على نقل  ٤

  ايطاليا مطالبة حيىي صهيوين بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى ٥

  اجلزائر بة زهري سليمان بضعف النفقات وبنسبة ماتبقىمطال ٦

  ايران تسوية وضع زكوان جموز ٧

  ايران إىل مديرية العالقات الثقافية طالب إيرانحتويل موضوع  ٨

بعد إحضار شهادة طبية وفق  منح ماهر الدغالوي إجازة دراسية ٩

 النموج املعتمد

  دراسية 

  حلب لطي قرار مالحقة حسن امساعي ١٠

  فرنسا مطالبة مازن مىن بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى ١١

  مصر رهف القريبإيقاف رواتب  ١٢

  بلجيكا وعد الشيخصرف رسوم  ١٣

  ايران متديد إيفاد لورين أمحد ١٤

  دمشق متديد إيفاد والدة طعمية ١٥

  مصر ملوافاتنا بتقرير دراسي حممد مصري مراسلة ١٦



  مصر حممد حممدجتميد وضع  ١٧

  مصر ريرب خلفإيقاف رواتب  ١٨

  مصر أسامة العصفورطي قرار مالحقة  ١٩

  املانيا مالحقة عمار اجلماز ٢٠

  املانيا متديد جتميد وضع براءة حمرز ٢١

  املانيا مالحقة خلدون عصقول مالياً وقضائياً  ٢٢

  البعث طي قرار مالحقة أروه القاسم ٢٣

  البعث فاطمة إدريس متديد إيفاد ٢٤

  البعث متديد إيفاد سوزان إدريس ٢٥

  البعث مراجعة وزارة التعليم العايل حممد احلمودةالطلب من  ٢٦

  فرنسا إعادة صرف رواتب ليال خليل ٢٧

  فرنسا ١٥تسوية وضع جوجينا مالش بعد حتقق شروط املرسوم ٢٨

  قبل اإليفاد إىل روسيا إيفاد مازن السيد ٢٩

  قبل اإليفاد إىل معهد الرتاث حبلب صهيب معروفإيفاد  ٣٠

  ايران مطالبة باسم اجلماز بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى ٣١

  ايران مهند حممودمراسلة وزارة النقل خبصوص  ٣٢

  ايران إيفاد وسيم داؤودجتميد ٣٣

  دمشق فداء الدرويشمراسلة جامعة دمشق خبصوص  ٣٤

  دمشق ومتديد إيفادها ستة أشهر نجوى العيبانفاد لإعادة صفة اإلي ٣٥

  مصر للجلسة القادمة محيدعبد املتني تأجيل عرض وضع  ٣٦

  قبل اإليفاد حتويل وضع حممد مصطفى إىل مدير القانونية لدراسته ٣٧



  دراسية املوافقة على منح دمية منصور إجازة دراسية ٣٨
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