
 
 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٢٤/١٢/٢٠١٤تاريخ  /٥٠/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
٢٠١٤ /٢٤/١٢الواقع في   األربعاءاجتمعت اللجنة يوم   

  / مادة الغير قررت مايلي: ٢٧ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها  
  
  

 الموظف بلد اإليفاد وعالموضــــــــــــــــ المادة

 سحر دمشق لى الضعفإتعديل مطالبة حيان درويش  ١

 سحر دمشق مالحقة لينا عودة مالياً وقضائياً  ٢

 سحر دمشق مطالبة عماد الرفاعي بالضعف وبنسبة ماتبقى عليه من التزام ٣

 سحر دمشق مطالبة ثائر عبد الباري بالضعف وبنسبة ماتبقى عليه من التزام ٤

 سحر دمشق مالياً وقضائياً  فداء درويشالحقة م ٥

 فريدة تشرين تجميد وضع وعد المحمود ٦

 فريدة تشرين مطالبة شادي علي بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام ٧

 فريدة تشرين تمديد إيفاد مهند سليمان ٨

 فريدة تشرين مطالبة نرمين كاخيا بضعف النفقات ٩

 فريدة تشرين تمديد إيفاد فاطمة عبد الحميد ١٠

 فريدة تشرين تمديد إيفاد ريم فياض ١١

 فريدة تشرين تسوية وضع عال مرهج ١٢

 فريدة البعث تمديد إيفاد نغم تركية ١٣

 سناء حلب مالحقة معن التنجي مالياً وقضائياً  ١٤



 سناء حلب تسوية وضع أنس حموي ١٥

 سناء حلب نفقاتبضعف ال ة فهد خلفمطالب ١٦

 سحر دمشق تسوية وضع لمى قداحة ١٧

 بيان الهند بخصوص منحه راتب إيفاد خارجي أحمد محمودرد طلب  ١٨

 هبة رومانيا ماليا وقضائيا مالحقة جبريل برشين ١٩

 سوزان اليابان صرف رسوم بهاء الدين غزاوي ٢٠

 محمود دراسية تمديد إجازة فرح طعمة الدراسية ٢١

 محمود دراسية اء إجازة أحمد الحساني الدراسيةإنه ٢٢

 محمود دراسية إلى اللجنة القانونية أمنة الخطيبإحالة طلب إجازة  ٢٣

إحضار شهادة صحية وفق فراس محفوض الطلب من  ٢٤
 النموذج المعتمد 

 محمود دراسية

 محمود دراسية إحالة طلب إجازة مضر حرفوش إلى اللجنة القانونية ٢٥

 مازنة فرنسا مالياً وقضائياً  طله الملليحقة مال ٢٦

 مازنة فرنسا في الجلسة القادمة أمين اسكندر إعادة عرض وضع  ٢٧

  
  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            

  
   ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  

  محمد عامر الماردينيالدكتور     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

محمد حافظ محمد                                                                       صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                


