
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

30/9/2015/تاريخ/ 36/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوعالمادة 

 سحر دمشقتمديد إيفاد وسيم هدايا1

 سحر دمشق تمديد إيفاد رولى ابراهيم 2

 محمود دراسية تمديد إجازة غيث فندي الدراسية ستة أشهر 3

 محمود دراسية تمديد إجازة سمية البريدي الدراسية  4

 نبيلة مصرتمديد إيفاد خليل السعيدي5

 ةنبيل مصر تمديد إيفاد محمد وطفي 6

 نبيلة مصر تمديد إيفاد محمد العبيدي 7

 نبيلة مصر تمديد  تجميد وضع ياسمين رويحة 8

 مريم المانيا تمديد إيفاد  إيمان سراقبي ثالثة أشهر 9

 مريم المانيا مالحقة إياد رمضان مالياً وقضائياً  10

 مازنة فرنسا الطلب من عمار جديني العودة خالل شهرين 11

 غفران حلب مراسلة جامعة حلب بخصوص طه حمادي علي عبيد 12

 سنوسي حلب إحالة ملف رياض العلي إلى اللجنة القانونية للبعثات 13

 بيان الصينتمديد إيفاد محمد الحسين14

 بيان الصين رد طلب سليمان السعيد لمخالفته قانون البعثات 15

 بيان الصين تمديد إيفاد محمد السكران 16

  روشان  المانيا مالحقة نمير عيسى مالياً وقضائيا 17

  مازنة  فرنسامالحقة نوري المحمد مالياً وقضائيا 18



  مازنة  فرنسا تمديد إيفاد أسامة عروق  19

  مازنة  فرنسا تجميد وضع نيفين البوز  20

 أميمة متميزين عدم ضرورة عرض وضع مصطفى خليل على اللجنة  21

  منتصر  متميزين اللجنة بدراسة موضوع باسل مريمتكليف السيدة  رئيسة 22

  بيان  ايران مراسلة مجلس الوزراء بخصوص محمد برو  23

 بيان الهند مالحقة تمام درويش مالياً وقضائيا  24

 بيان  الصين  إعادة صرف رواتب عالء الدين العزي  25

  هبة  انكلترا مطالبة ريم دقماق بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام 26

 هبة بلجيكا تعديل تسوية وضع سوسن علي  27

 فريدة تشرين تمديد تجميد وصع ياسر عودة  28

 هبة أرمينيا  رفع وضع زيد حسينو إلى السيد الوزير   29

 أميمة متميزين الموافقة على نقل محسن الخير و ياسمين الشلي  30

 ءسنااالتحاد السوفيتي تعديل مطالبة محسن أحمد لتشمل الكفيلين  31

 روشان المانيا تسوية وضع شغف الزوربا  32

وقف تنفيذ قرار مطالبة محمد خير النحاس بما يجاوز   33

 المثل

 سناء روسيا
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