
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢٢/١٠/٢٠١٤تاريخ  /٤١ /التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  / مادة الغير قررت مايلي: ٣٩ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 ــــاتمالحظ بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

  تشرين بشرى رزق ١

  كفاالت فك كفالة محمد الحلو ٢

  فرنسا مالياً وقضائياً بالضعف مالحقة ديما بلبل ٣

  فرنسا رزق شحود مراسلة وزير الزراعة بخصوص ٤

  فرنسا إعادة صرف رواتب أحمد حمادي ٥

  فرنسا صرف رسوم عايدة حبيب ٦

  فرنسا صرف رسوم عبد الحفيظ الخولي ٧

  فرنسا صرف رسوم أمين اسكندر ٨

  فرنسا مراسلة كلية الهندسة الميكانيكية بخصوص فراس يوسف ٩

  فرنسا النفقاتبضعف طي قرار تسوية ماهر سلوم ومطالبته  ١٠

  المانيا تمديد إيفاد رشا نعيمة ١١

  المانيا تمديد تجميد حسناء محمودي ١٢

  المانيا مالياً وقضائياً بالضعف مالحقة قييس أحمد ١٣

  المانيا مالحقة ثائر نصور مالياً وقضائياً بالضعف ١٤

  المانيا مالحقة إياد خضر مالياً وقضائياً بالضعف ١٥

  المانيا مالحقة أحمد سويد مالياً وقضائياً بالضعف ١٦

  المانيا مالحقة حسن العبدو مالياً وقضائياً بالضعف ١٧



  دراسية جازة محمد النصار الدراسيةتمديد إ ١٨

  الجزيرة تمديد إيفاد مهند العبد العالوي  ١٩

  تشرين تمديد إيفاد حسن األحمد ٢٠

  الفرات رهام العطاهللالتريث بالبت بوضع  ٢١

  البعث تمديد إيفاد مريم اإلبراهيم ٢٢

  تشرين تمديد إيفاد ليلى داؤد ٢٣

  يرانا تمديد إيفاد أحمد كردية ٢٤

  الصين محمد حازم شياحتحديد جهة إيفاد  ٢٥

  مصر تمديد إيفاد داليا محرز ٢٦

  مصر بشكل مفصلقيس سلطان  إعادة عرض وضع  ٢٧

  مصر رفع وضع ظافر سيف إلى مجلس التعليم العالي ٢٨

بعد التأكد من الالئحة  محمد صيلينتعديل مدة إيفاد  ٢٩

 الداخلية

  مصر

  الهند حقة تيسير سلمانطي قرار مال ٣٠

  دمشق مطالبة  حيان درويش بالنفقات ٣١

  دمشق تمديد إيفاد رنيم شهال ٣٢

  دمشق تمديد تجميد وضع سامي شاهين ٣٣

  بريطانيا إلى السيد وزير التعليم العالي أحمد الخضوررفع وضع  ٣٤

  دمشق تمديد تجميد عز الدين محمد ٣٥

  شقدم تسوية وضع أحمد هالل ٣٦

  دمشق تمديد تجميد وضع غرام طلب ٣٧



  دمشق تجميد وضع يامن علي ٣٨

   مصر  رد طلب بشرى عبود والتأكيد على قررا المالحقة  ٣٩

  ـــالـيمدير البعثات العلمية                                                                         مـــعاون وزيـــر التـعـليـم العـ
  فاروق خضر                                            

  الدكتور عبد المنير نجم                                                                                              
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