
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

 
٢٧/١١/٢٠١٤تاريخ  /٤٦/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   

  / مادة الغير قررت مايلي: ٣٣ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 سناء االتحاد تسوية وضع سامر الحولي ١

 سناء االتحاد مراسلة مجلس التعليم بخصوص تسوية رامي الونسي ٢

 سناء حلب تمديد تجميد وضع نعمة خير بك ٣

 سناء حلب مطالبة محمد عفصان  ٤

 نبيلة مصر تسوية وضع ظافر سيف ٥

 نبيلة مصر صرف نفقات إطروحة ماجستير ياسمين رويحة ٦

 فريدة تشرين تسوية وضع فاتن فوز ٧

 فريدة تشرين تمديد تجميد وضع مصطفى االيوب ٨

 فريدة تشرين تمديد تجميد وضع عبد الكريم ابراهيم ٩

 فريدة تشرين مالحقة فواز نداف مالياً وقضائياً  ١٠

 فريدة تشرين تجميد وضع ياسر عودة ١١

 فريدة تشرين تجميد وضع محمد سلمان دتمدي ١٢

 سناء االتحاد تسوية وضع نور الساير ١٣

 مازنة فرنسا صرف رسوم سليمان سليمان ١٤

 مازنة فرنسا صرف رسوم مصعب الزنيقة ١٥

 مازنة فرنسا تمديد إيفاد حسام المحمود ١٦



 مازنة فرنسا ماتبقى عليها من التزاموبنسبة ضعف المطالبة ميرفت شباط ب ١٧

 نةماز  فرنسا صرف رسوم هزار حبيب ١٨

 مازنة فرنسا إيقاف رواتب ريم غناجو ١٩

 فريدة تشرين إعادة عرض موضوع مهند سليمان في الجلسة القادمة ٢٠

 بيان الصين إعادة صفة إيفاد الطالب عالء الدين الغزي ٢١

 بيان الصين اعتبار فترة انتظار للطالب وسيم ابراهيم ٢٢

  فرنسا مالحقة رشا عزام مالياً وقضائيا ٢٣

 هبة تركيا تسوية وضع نغم وسوف ٢٤

 سوزان صربيا تجميد وضع محمد معروف ٢٥

 سوزان صربيا تسوية وضع ربا الماغوط ٢٦

 مازنة فرنسا أسامة عروق  تجديد جواز سفر  ٢٧

 اياد بريطانيامطالبة أمل قبة بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى عليها من التزام ٢٨

 مازنة افرنس صرف رسوم ابراهيم حاتم ٢٩

 سناء الجزيرة تجميد وضع عبداهللا العالوي ٣٠

 سناء  روسيا  الد المسعودخقرار مالحقة  التأكيد على  ٣١

 هبة  تركيا  إعادة عرض موضوع مريم الياسين بعد دراسته  ٣٢

  مريم  المانيا  منح حسين ابراهيم تأشيرة خروج  ٣٣

  
  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                             مدير البعثات العلمية                               
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