
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١١/٢/٢٠١٥تاريخ /٦/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  

 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 سحر دمشق تسوية وضع كندة إبراهيم ١

 سحر دمشق تمديد إيفاد خنساء سعد ٢

 سحر شقدم تمديد إيفاد عمر صالحاني ٣

 سحر دمشق نيرفين عليمراسلة جامعة دمشق بخصوص  ٤

 فريدة تشرين إيفاد مرام سعيد إلى جامعة تشرين ٥

 فريدة تشرين تجميد وضع حسام يوسف ٦

 نائل الفرات تمديد إيفاد لورنس العبداوي ٧

 نائل الفرات تمديد إيفاد اليمامة عكاب ٨

 بيان ايران تمديد إيفاد وسام ابراهيم ٩

 بيان ايران تمديد إيفاد منتجب غانم ١٠

 هبة ارمينيا مالحقة عبير الجندي مالياً وقضائياً  ١١

 هبة رومانيا مالحقة معتصم الخطيب مالياً وقضائياً  ١٢

 أميمة قبل اإليفاد تأجيل عرض المستنكفين للجلسة القادمة ١٣

 محمود دراسية الدراسية غصون أبو نقطةإنهاء أجازة  ١٤

 محمود دراسية تمديد إجازة زينات المسالمة الدراسية ١٥

 سوزان صربيا عمران الرشيدتجميد وضع  ١٦

 سوزان اليابان والتأكيد على تجميد إيفادها وفق الفقرة أ رشا عامررد طلب  ١٧



 سوزان اليابان  محمود ساعودصرف رسوم  ١٨

 مازنة فرنسا السلومن حساالموافقة على أطروحة  ١٩

 مازنة فرنسا حسام الغصينيديد إيفاد تم ٢٠

 اميمة قبل االيفاد قطرنجي إعادة صرف مستحقات إسماعيل ٢١

 سناء قرطبة تسوية وضع جودي األحمد ٢٢

 فريدة تشرين الموافقة على بحث صفوان محمد ٢٣

إنذار محمد مندورة ورفاقه/متميزين/ لتقديم األوراق المطلوبة  ٢٤
 لإليفاد

 اميمة قبل االيفاد

 محمد فرنسا مراسلة وزارة الصحة بخصوص عمران المغربي ٢٥

 محمود دراسية  منح أمنة الخطيب إجازة دراسية ٢٦

 بيان الصين مراسلة الجامعة بخصوص سليمان السعيد ٢٧

 بيان ايران تمديد إيفاد علي أحمد ٢٨

 سحر دمشق تسوية وضع مهدي رحال ٢٩

 مريم المانيا ١٥مرسومتسوية وضع سومر غصون وفق ال ٣٠

 بيان الصين ترشيح صالح الدين الخلف على المنح الصينية  ٣١

 بيان الصين تمديد إيفاد محمد حازم شياح وترشيحه على المنح الصينية  ٣٢

 بيان الصين ترشيح بشار محرز عاى المنح الصينية  ٣٣

 سناء  ستون  تحويل مدة إقامة نيفين سعد الدين بالقطر إلى إيفاد داخلي  ٣٤

 فؤيدة  تشرين  مراسلة شعبة التجنيد بخصوص عالء حبيب  ٣٥

  
  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
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