
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

١١/٣/٢٠١٥/تاريخ/١٠/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  مادة الغير قررت مايلي: /٤٠/ وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 ظفالمو  بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 سحر دمشق تسوية وضع عبد العزيز الجفصي ١

 سحر دمشق تسوية وضع قتيبة القطيفان ٢

 سحر دمشق تمديد إيفاد سها مدخنة ٣

 سحر دمشق  وبنسبة ما تبقى من التزاممطالبة أحمد الناصير بالضعف  ٤

 بيان الهند بالضعف مالحقة وسام كباش مالياً وقضائياً  ٥

 محمود دراسية ل الدراسيةإنهاء إجازة روال غازا ٦

 محمود دراسية إنهاء إجازة هادي شما الدراسية ٧

 محمود دراسية إنهاء إجازة جهاد ضميرية الدراسية ٨

 محمود دراسية إنهاء إجازة صفاء األزكي الدراسية ٩

 محمود دراسية تمديد إجازة عبيدة العبداهللا الدراسية ١٠

 هبة التشيك شهر أخيرةستة أ تمديد تجميد وضع نزيه حسن ١١

 محمود تركيا بعد وضع  نفسه تحت التصرف زياد ملحمصرف رسوم  ١٢

 مازنة فرنسا ريم عناجوإعادة صرف رواتب  ١٣

 مازنة فرنسا مالياً وقضائياً  مي األطرشمالحقة  ١٤

 مازنة فرنسا ستة أشهر أمير اسطفانتجميد وضع  ١٥

 مازنة فرنسا حسان السلومتمديد إيفاد  ١٦

 مازنة فرنسا محمد أسدتمديد إيفاد  ١٧



 مازنة فرنسا مالياً وقضائياً  أمل جمعةمالحقة  ١٨

 فريدة تشرين  تسوية وضع ديمة البكور  ١٩

  فريدة  البعث  تجميد وضع مايا دالي  ٢٠

  فريدة  تشرين  تمديد تجميد وضع عامر أبو سمرة  ٢١

  بيان  ايران  محمد الرجاوي تجميد وضع  ٢٢

  بيان  ايران  دانيال يازجي يد وضعتجم  ٢٣

  بيان  الصين  صرف رسوم محمد صالحو  ٢٤

 مازنة فرنسا  والتأكيد على تجميد وضعه أمين اسكندررد طلب   ٢٥

 مازنة فرنسا  مالحقة ربى األحمد مالياً وقضائياً   ٢٦

المحافظة على االختصاص مع  جمال المنيردراسة نقل   ٢٧

  والمدة والمنحة.

  سناء  روسيا

  سناء  تونس  وقضائياً  مالحقة حسان عبدو مالياً   ٢٨

  محمود  دراسية  إنهاء إجازة تيماء حيدر الدراسية  ٢٩

  محمود  دراسية  إنهاء إجازة وسام الرضوان الدراسية  ٣٠

  روشان  المانيا  ستة أشهر أخيرة أسامة التسعينيتمديد تجميد وضع   ٣١

  هبة  اأوكراني  مالحقة الغيث الزبيدي مالياً وقضائياً   ٣٢

  هبة  أوكرانيا  مالحقة الغيث الزبيدي مالياً وقضائياً   ٣٣

  نائل  الفرات  تعديل بدء إيفاد آيلة الحمام  ٣٤

  نائل  الفرات  تعديل بدء إيفاد محمد الفنير  ٣٥

  نائل  الفرات  تعديل بدء إيفاد اليمامة عكاب  ٣٦

  نائل  الفرات  تعديل بدء إيفاد لورنس العبداوي  ٣٧



  فريدة  تشرين  للغة لقرار مطالبة عالء سبيهياضافة دورة ا  ٣٨

  نبيلة  مصر   تجميد وضع عهد عديرة  ٣٩

  أميمة  قبل اإليفاد  على المنح شادي البشالويعدم الموافقة على ترشيح   ٤٠

  لتعليم العاليا رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
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