
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١٨/٢/٢٠١٥تاريخ /٧/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 ازدهار حلب سوية وضع خير الدين حابوت ١

 ازدهار حلب تسوية وضع خديجة نصراهللا ٢

 غفران البعث مطالبة محمد نور الحسين بالنفقات ٣

 غفران البعث خليل حسن الفررجمراسلة الجامعة لموافاتنا بوضع  ٤

 غفران البعث هيالنة حسينمراسلة الجامعة لموافاتنا بوضع  ٥

 سحر دمشق د ديبتمديد تجميد خلو  ٦

 سحر دمشق مطالبة ابراهيم شيخ أوسي بالضعف ٧

 سناء قرطبة تسوية وضع روضة المكطف ٨

 بيان الهند ستة أشهر تمام درويشتمديد تجميد وضع  ٩

 نبيلة مصر تعديل جهة إيفاد علي ثابت أحمد ١٠

 نبيلة مصر ١٥تسوية وضع أمين زعير الحاج وفق المرسوم ١١

 محمود دراسية ماليا بنسبة مل تبقى من التزام الرحمن شالش مالحقة عبد ١٢

 محمود دراسية إنهاء إجازة صبحي عاشور الدراسية ١٣

 مريم المانيا -أ–وفق الفقرة  أحمد زينهالتأكيد على تجميد وضع  ١٤

 مريم المانيا تعديل مطالبة شعبان جهني إلى المثل ١٥

 مريم المانيا ستة أشهر موفق بيطارتجميد وضع  ١٦

 مريم المانيا بالضعفمالياً وقضائياً مالحقة حسناء محمودي  ١٧

 مريم المانيا تعديل مطالبة صقر صالح لتشمل اإليفادين ١٨



 مريم المانيا لتشمل اإليفادين محمد الزغلولتعديل مطالبة  ١٩

 مريم المانيا لتشمل اإليفادين محمد حجوزتعديل مطالبة  ٢٠

 مريم المانيا صبا محمدلى قرار اللجنة السابق بخصوص التأكيد ع ٢١

 هبة بريطانيا مالياً وقضائياً عن االيفادين إسراء خلوف مالحقة ٢٢

 محمود دراسية تمديد إجازة نذير اسماعيل الدراسية ٢٣

 ازدهار حلب مطالبة نجود شرف الدين بالضعف ٢٤

 أميمة فادقبل اإلي بالنفقات مطالبة داني الجندي ورفاقه ٢٥

ولم يتقدموا  ٢٠١٠الناجحين بإعالن البعثات مطالبة  ٢٦
  باألوراق المطلوبة للترشح على المنح بما أنفق عليهم.

/ من النظام المالي بالسفر ٢٣وإبالغ الموفدين وفق المادة /
 إيفادهم. إنهاءخالل ثالثة أشهر تحت طائلة 

 أميمة قبل اإليفاد

 رامي كفاالت فك كفالة ليال حسن ٢٧

 رامي كفاالت فك كفالة محمد الكنجو ٢٨

 فريدة تشرين تمديد تجميد وضع عبد القهار صيادي ٢٩

 فريدة تشرين إيمان مسعودتجميد وضع  ٣٠

 فريدة البعث تسوية وضع إباء حسن  ٣١

 مازنة فرنسا والعلميةالبحثية  هعمالبأموافاتنا  فراس يوسفالطلب من   ٣٢

 مازنة فرنسا ياً وقضائياً بالضعفمالحقة أنس خلف مال  ٣٣

 مازنة فرنسا  نيفين البوزتمديد إيفاد   ٣٤

  مازنة  فرنسا  مراسلة جامعة دمشق بخصوص يعرب عودة  ٣٥

  محمود  دراسية  منح مضر حرفوش إجازة دراسيةالتريث ب  ٣٦

  مالك  قبل اإليفاد  مراسلة المعهد العالي للعلوم بخصوص محمد مندورة  ٣٧
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