
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

28/10/2015/تاريخ/39/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 وفاء البعث  تمديد إيفاد أروه القاسم 1

 نبيلة مصر مطالبة سمية الحسن بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام 2

 نبيلة مصر اممطالبة عارف كرد علي بالضعف وبنسبة ما تبقى من التز  3

 ازدهار االتحاد تسوية وضع مروة الشواخ 4

 ازدهار االتحادتمديد إيفاد سلسبيل البطاح5

 وفاء حلب مطالبة مها جليالتي بالضعف 6

 مريم المانيا تمديد إيفاد وائل مندو 7

 مريم المانيا  مالحقة إيهاب سعد الدين مالياً وقضائياً  8

 روشان المانياتعديل مالحقة ميادة وريدة9

 مريم المانيا عدم الموافقة على إعادة صفة إيفاد أحمد الخضور 10

 ازدهار حلب تصحيح بدء تمديد طاهر جاعورة 11

 سنوسي حلب إعادة صفة إيفاد غزالة قادر 12

 سنوسي حلبتمديد إيفاد غانم الحسن ثالثة اشهر13

  رانغف  تشرين   تمديد إيفاد هيلين حبيب لمدة شهرين  14

  غفران  تشرين  تمديد إيفاد أحمد منصور ثالثة أشهر  15

  بيان  الهند  تجميد وضع أميرة فاهود  16

  بيان  ايران  مالحقة نادر الطالب مالياً وقضائيا  17



  أميمة  متميزين  صاص محسن الخير وياسمين الشليتعدم الموافقة على تغير اخ  18

  أميمة  متميزين  اويعدم الموافقة على تغيير اختصاص  عدنان الر   19

  أميمة  متميزين عدم الموافقة على نقل رزان اهزاز إلى المعهد العالي 20

  رامي  كفاالت  فك كفالة علي قنواتي  21

  رامي  كفاالت  شادي الحيوكفك كفالة   22

  غفران المعهد العالي  تسوية وضع نادين ونوس  23

  فريدة  تشرين  تمديد تجميد وضع مدى ديوب  24

  مريم  اسبانيا  فاد ميالد يوسفيإتمديد   25

  رامي  كفاالت  فك كفالة عماد ديب  26

  رامي  كفاالت  عدم الموافقة على نقل ملكية عقار غادة عالن  27

  أميمة  متميزين  إحالة موضوع اللغة الروسية للمتميزين إلى محاسبة البعثات  28

  محمود  دراسية تمديد إجازة آزد زيود الدراسية 29

  أميمة  متميزين  ى مشاركة عزام حمد في مؤتمر شبابي بإيطالياالموافقة عل  30

  سحر  دمشق  مراسلة كلية االقتصاد بحصوص فداء الدرويش  31

  سحر  دمشق  التقيد بتعميم مجلس الوزراء بخصوص نقل وفاء المحاميد  32

  بيان  الصين رفع وضع زين العابدين علي إلى السيد الوزير 33

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                                                       مدير البعثات العلمية     
  

   ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر
  
  
 
 



  مصدق
  وزير التعليم العالي

  
  محمد عامر المارديني الدكتور    

  
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

محمد حافظ محمد                                              صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                                             


