
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٩/٣/٢٠١٦/تاريخ/٩/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 روشان الفرات  تمديد إيفاد رهف محمد زين  ١

 غفران دمشق  تمديد إيفاد نضال محرز ٢

 وفاء البعث  مالحقة هيالنة حسين مالياً وقضائياً  ٣

 وفاء البعث  إللى جامعة البعث محمد الصالحالموافقة على نقل  ٤

 سحر دمشق  تمديد تجميد وضع تمام ديوب ٥

 سحر دمشق  مطالبة رويدة عباس بضعف النفقات ٦

 مريم المانيا  تعديل مطالبة مصطفى جانودي ٧

 مريم المانيا  تعديل مطالبة بشار ديب ٨

تحويل موضوع أحمد حورية و الياس الطلي إلى مديرية  ٩

  ية لمتابعتهالعالقات الثقاف

 بيان ايران

 مازنة فرنسا  تمديد إيفاد معاوية الصالح ١٠

 مازنة فرنسا  تمديد إيفاد حسين العواد ١١

 مازنة فرنسا  تمديد إيفاد لؤي صقار ١٢

 مازنة فرنسا  تمديد إيفاد فراس عبد الصمد ١٣

 مازنة فرنسا  تمديد إيفاد منهل يوسف  ١٤

 ةمازن فرنسا  تجميد وضع محمد أسد  ١٥

  نبيلة  مصر  مالحقة طارق الخليل مالياً وقضائياً   ١٦



  نبيلة  مصر  مالحقة إسماعيل السودان مالياً وقضائياً   ١٧

  نبيلة  مصر  مالحقة حسن سليمان مالياً وقضائياً   ١٨

  نبيلة  مصر  مالحقة مخلص اصطيف مالياً وقضائياً   ١٩

  بيان  نداله  مطالبة محمد فحام بالضغف وبنسبة ما تبقى من التزام  ٢٠

  بيان  ايران  تعديل مطالبة محي بربر  ٢١

  بيان  الصين  تجميد وضع محمد الحسين  ٢٢

  مريم  المانيا  تمديد إيفاد قصي الزعبي  ٢٣

  هبة  الجزائر  مطالبة حسان الخليف بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  ٢٤

  هبة  رومانيا  تمديد إيفاد محمد سليمان  ٢٥

  هناء  دراسية  ر الدراسيةتمديد إجازة ابراهيم غفي  ٢٦

  هناء  دراسية  منح بتول عيسى إجازة دراسية  ٢٧

  بيان  ايران  تمديد إيفاد علي أحمد  ٢٨

  رامي  كفاالت  فك كفالة محمد داؤد  ٢٩

  هبة  ارمينيا  مراسلة جامعة تشرين بخصوص زيد حسينو  ٣٠

  أميمة  متميزين  رد طلب ميار مرهج بخصوص نقلها إلى المعهد العالي   ٣١
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