
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

  ٤/٢/٢٠١٥تاريخ /٥/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة 
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 هبة بريطانيا  مطالبة سمية غازي بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام ١

 سحر دمشق ى "يطالب وكفيله"تصحيح مطالبة عبد الفتاح ثلجة إل ٢

 نائل الفرات محسنة الهنديمراسلة جامعة الفرات بخصوص  ٣

 بيان ايران تقرير دراسي جديد محمد الحوشانالطلب  ٤

 بيان ايران إلى اللجنة القانونية رامي سلطانإحالة ملف  ٥

 بيان الصين  سليمان السعيد مراسلة الموفد ٦

 نبيلة مصر سوم الدورةبصرف ر  ربيع الحسنرد طلب  ٧

 مازنة فرنسا ستة أشهرزياد محمد تجميد وضع  ٨

 مازنة فرنسا ستة أشهر أخيرة تمديد تجميد وضع شذى الموصلي ٩

بضعف النفقات إذا لم تحصل على  مي األطرشمطالبة  ١٠

 -أ–وفق الفقرة  ضمن مدة تجميد إيفادهاالماجستير 

 مازنة فرنسا

 مريم المانيا اً وقضائيا بالضعفمالحقة كنان كفى مالي ١١

 مريم المانيا صرف رسوم إيهاب سعد الدين ١٢

 مريم المانيا لمدة شهر صبا محمدتجميد وضع  ١٣

 فريدة  تشرين تسوية وضع رحاب الحمدان ١٤

 فريدة  تشرين تعديل جهة إيفاد هيلين نعيسة ١٥

 فريدة  تشرين تجميد وضع يوسف الغزالي ١٦

 فريدة البعث سهر استانبولي تسوية وضع ١٧



 سناء خلب تسوية وضع تفاحة األحمد ١٨

 مالك قبل اإليفاد الطالب المتميزين مراسلة معهد البحوث بخصوص بعض ١٩

 نبيلة مصر تسوية وضع وليد علي ٢٠

 نبيلة مصر تمديد تجميد وضع لمياء الوعر ٢١

 نبيلة مصر سماهر الياسينالتأكيد على قرار تجميد إيفاد  ٢٢

 سناء روسيا التأكد من تأدية أنعام مرشد التزامها ثم يعاد العرض ٢٣

 مازنة فرنسا وتجميد وضعه بعد نهاية اإليفاد حسين العمرإعادة صفة إيفاد  ٢٤

 مازنة فرنسا معاذ ركابي تجميد وضع  ٢٥

 مازنة فرنسا ستة أشهر أحيرة رهف طنوستجميد وضع  ٢٦

 مازنة فرنسا فادي أبو شوشةمراسلة الجهة الموفد لصالحها  ٢٧

 مازنة فرنسا ستة أشهر أخيرة نسيم رمضانتجميد وضع  ٢٨

 سحر دمشق تسوية وضع رانية رضوان ٢٩

 سحر دمشق مالياً وقضائياً  أحمد هاللمالحقة  ٣٠

 سحر دمشق  تمديد إيفاد عدنان أسبر  ٣١

 هبة  الجزائر  لؤي يونسمراسلة مديرية التعادل بخصوص    ٣٢

 محمد  فرنسا  عصام تقالطي قرار اللجنة  المتضمن مالحقة   ٣٣

 محمد  فرنسا  اإليفادينلتشمل  تعديل مطالبة أمجاد زريفة  ٣٤

 سحر دمشق  تسوية وضع جهان هدبا  ٣٥

 سحر دمشق  مالحقة وسيم عبيدين مالياً وقضائياً   ٣٦

  هبة  تركيا  تجميد وضع فرح محمد  ٣٧

  هبة  تركيا  وصرف مستحقاته بعد تأشير القرار مهند بدوروضع  تسوية  ٣٨



  أميمة  قبل اإليفاد  للجلسة القادمة إسماعيل قطرنجيتأجيل عرض وضع   ٣٩

  نبيلة  مصر  مالحقة عبد المتين حميد مالياً وقضائياً   ٤٠

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
   ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر
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