
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٦/١١/٢٠١٤تاريخ  /٤٣ /التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
برئاسة :٢٠١٤ /٦/١١الواقع في   الخميس اجتمعت اللجنة يوم   

  / مادة الغير قررت مايلي:٣٩  /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها 
 حظــــاتمال بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

  دمشق تجميد وضع كنان محمد ١

  البعث تسوية وضع لجين بزنكو ٢

  البعث فاد جابر محمدإيتمديد  ٣

  البعث تمديد إيفاد عامر الحمود ٤

  حلب طي قرار مالحقة هيام األحمد ٥

  حلب طي قرار مالحقة إبراهيم الدرويش ٦

  البعث تمديد إيفاد ساندي مسوح ٧

  تشرين بشكل مفصل وضوع عالء عيسىإعادة عرض م ٨

  الفرات في مديرية زراعة دير الزورتعيين صالح صقر  ٩

  تشرين تجميد وضع دارين يوسف ١٠

  البعث تجميد وضع آسيا البرجس ١١

  البعث تسوية وضع يعرب الشيخ ياسين ١٢

  تشرين تجميد وضع مصطفى الحسين ١٣

  دراسية إنهاء إجازة رامي قصاب الدراسية ١٤

  المانياكثر من عامأصرف رسوم قصي الزعبي والتعميم بعدم الصرف  ١٥

  تشرين برهان مصطفى وضع تمديد تجميد ١٦



  الهند فك كفالة أحمد الخطيب ١٧

  االردن فك كفالة مظهر مطيع ١٨

  دراسية منح أنور الريحاوي إجازة دراسية ١٩

  ايران رد طلب عالء صبح بصرف بطاقة الطائرة ٢٠

  تشرين تسوية وضع مهند غانم ٢١

  المعهد العالي تعديل تسوية بسمة الغصين ٢٢

  حلب تمديد إيفاد باسل الحمد ٢٣

  حلب طي قرار مالحقة مصطفى الحمود ٢٤

  البعث تمديد إيفاد حنان حمادة ٢٥

  العبث إعادة صرف رواتب غيداء السويد ٢٦

  لبح طي قرار مالحقة بسام الخضر ٢٧

  مصر تجميد وضع مخلص اصطيف ٢٨

  المانيا تعديل مطالبة فادي خريش ٢٩

  المانيا مالحقة منهل حيدر مالياً وقضائياً  ٣٠

   المانيا  إيقاف رواتب وائل مندو  ٣١

   حلب  مراسلة الجامعات الحكومية بخصوص عماد الراوي  ٣٢

   مصر  طي قرار مالحقة عبد المتين حميد وتجميد وضعه  ٣٣

   قبل اإليفاد  فك كفالة اية نصر  ٣٤

   مصر  الطلب من نور فنري موافاتنا بقرار التعيين  ٣٥

   ايران  الموافقة على بقاء ماهر العلي في بلد اإليفاد  ٣٦

   متميزين  الموافقة على سفر الموفد صبحي البكور  ٣٧



   متميزين  عدم الموافقة على تغيير قيد المتميزين  ٣٨

   تشرين  د منصورتمديد إيفاد أحم  ٣٩
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