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20/5/2015/تاريخ/19التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 فالموظ بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة 

 رامي كفاالت فك كفالة مهدي الست 1

 رامي كفاالت فك كفالة مارسيل قشعور 2

 سحر دمشق تمديد إيفاد رنيم شهال  3

 سحر دمشق من حتمديد إيفاد مجد عبد الر  4

 سنوسي حلب تجميد وضع عبد الكريم العبد 5

 غفران البعث -أ–صفاء العز الدين لمدة عام وفق الفقرة  إيفادتجميد  6

 غفران البعث تمديد إيفاد منى شلوف 7

 بيان الصين إلى تمديد تجميد وضعه بتحويل أحمد جقالن رد طلب  8

 بيان الهند بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام عبد الحافظ عبد الحافظمطالبة  9

 بيان الهند تيسير سليمانطي قرار مالحقة  10

 نبيلة مصر  محمد وطفيالتريث بالبت بطلب تمديد  11

 نبيلة مصر مع كل الحاالت المشابهه عزام الخليلإعادة عرض موضوع  12

 نبيلة مصر مالحقة وفاء قصيباتي مالياً وقضائياً  13

  مريم  المانيا تجميد وضع محمد شادي الزين 14

  مريم  المانيا وقضائياً  مالحقة حسين عواد مالياً  15

  تشرين  فريدة تجميد وضعهو  رائد شيخ عمرالموافقة على بحث  16

  تشرين  فريدة تسوية وضع شيرين حبيب 17



  تشرين  فريدة للماجستير  سان عليتسوية وضع ح 18

  دمشق  سحر  تجميد وضع يعرب غانم  19

  سنوسي  حلب  إعادة صفة إيفاد مريم خلف  20

  هبة  تركيا  تجميد وضعهو  حكمت عثمانإعادة صرف رواتب   21

  هبة  رومانيا  وإعادة صرف رواتبه ميرزا تعديل مدة إيفاد عصام  22

 هبة ايطاليا مطالبة ناهل الحلبي بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  23

 منتصر متميزين  مجد بهنانة مراسلة الهجرة والجوازات بخصوص   24

  محمد  فرنسا  مالحقة عمران المغربي مالياً وقضائياً   25

 رامي كفاالت فك كفالة محسن كذيلك  26

 بيان ايران تمديد إيفاد مهران اليقةالتريث بالبت بطلب   27

  مريم  المانيا  مالحقة لميس مروة مالياً وقضائياً   28

 غفران دمشق -أ–تجميد إيفاد محمد فتيح لمدة عام وفق الفقرة   29

 غفران البعث -أ–إسماعيل الحسين لمدة عام وفق الفقرة  تجميد إيفاد  30

 غفران البعث -أ–م لمدة عام وفق الفقرة أحمد القي تجميد إيفاد  31

 غفران البعث - أ–تجميد إيفاد أحمد خطاب لمدة عام وفق الفقرة   32

 غفران البعث  -أ–تجميد إيفاد خالد المعطي لمدة عام وفق الفقرة   33

 غفران البعث  ياسمين الخطيب تجميد وضع تمديد   34

  ارزدهار  بحل  إبراهيم رائدة مراسلة  جامعة حلب بخصوص   35

  ميمةأ  قبل اإليفاد  لمي السوريعالولمبياد المراسلة الهيئة الوطنية ل  36

  محمود  دراسية  تمديد إجازة جيهان عبدو الدراسية  37



  محمود  دراسية  الوظيفيروكان أصو  مراسلة جامعة حلب للتأكد من وضع   38

  سناء  روسيا  للجلسة القادمة خالد قاسمتأجيل عرض وضع   39

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                لبعثات العلمية                                            مدير ا
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  أمين سر اللجنة التنفيذية
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