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24/6/2015/تاريخ/24التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   

 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوعلمادة 

 فريدة تشرينيد وضع مصطفى الحسينتمديد تجم1

 عليه وبنسبة ما تبقى بضعف النفقاتمطالبة محمد زهير عباس  2

 من التزام

 سناء روسيا

لبيان الرأي في  إحالة طلب خالد الشعار إلى اللجنة القانونية 3

 إمكانية دفع مل تبقى عليه من التزام

 سناء البعث

 نبيلة مصر  تسوية وضع علي سمعول 4

الهجرة والجوازات من أجل تسوية وضع محمود إدارة نتظار رد ا 5

 سعدية

 نبيلة مصر 

 نبيلة مصر   على اللجنةعلي سلمان  إعادة عرض موضوع 6

 نبيلة مصر  نفقة الدولة إلى  تحويل إيفاد شهلة عيسى 7

وليد علي بصرف مستلزمات دراسية على  إعادة عرض طلب 8

 اللجنة

 نبيلة مصر 

 هبة تركيا رد طلب زياد ملحم بخصوص بقائه في القطر للعالج 9

 هبة تركياطلب اللوائح الداخلية للجامعات التركية بخصوص ناصر العباس10

 ازدهار حلب صرف نفقات أطروحة نايف المحمد 11

 وفاء الجزيرة رد طلبي مهند وعبداهللا العبد العالوي بخصوص التعيين بدمشق 12

 ازدهار حلب يد وضع نعمة خير بكتمديد تجم 13



 غفران حماة تسوية وضع مريم ابراهيم 14

 غفران دمشقالموافقة على بحث نور ابراهيم 15

 غفران دمشقالموافقة على بحث باسل العيد16

 وفاء البعثالتريث بالبت بوضع أحمد العبداهللا لحين موافاتنا بنتائجه17

 رامي متميزينان معروفالموافقة على تبديل كفالة رز  18

رد طلب رزان الهزاز بالتحويل إبى جامعة دمشق والموافقة على  19
 تحويلها إلى مركز البحوث العلمية

 مالك متميزين

 غفران دمشقمطالبة عالء كاشور بالنفقات  20

 مريم المانيا تمديد تجميد رشا محسن ثالثة أشهر  21

 بيان الصين مراسلة جامعة دمشق بخصوص طوني سلوم 22

 سحر دمشق منحه جواز سفرالموافقة على رد طلب رنان الصايغ بخصوص   23

 دراسية محمود حالي الدراسيةر تمديد إجازة عقبة ق  24

 دراسية محمودإنهاء إجازة محمد خير عكلة الدراسية  25

  روشان  المانيا نمير عيسىوضع  تمديد تجميد 26

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                                                 مدير البعثات العلمية           
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