
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

٣٠/٣/٢٠١٦/تاريخ/١١/ التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 

 فريدة تشرين  تسوية وضع حنان مبارك  ١

بعد في المعهد العالي  لمتميزينإعادة عرض موضوع رسوم ا ٢

  التنسيق مع محاسبة البعثات

 أميمة متميزين

 أميمة متميزين  خارجيا لمرحلة اإلجازة المتميزينعدم الموافقة على إيفاد  ٣

 هناء دراسية  تمديد إجازة عبيدة العبداهللا الدراسية ٤

 هناء دراسية  منح مي جمال إجازة دراسية ٥

 مريم المانيا  تمديد إيفاد لين طالس ٦

 بيان الصين  تمديد إيفاد محمد خالد صالحو ٧

 مازنة فرنسا  صرف نفقات أطروحة ماجستير غنوة خضور ٨

 مازنة فرنسا  مالحقة زياد محمد مالياً وقضائياً  ٩

 مازنة فرنسا  طي قرار اللجنة  المتضمن تسوية وضع روال الياسين ١٠

 محمد فرنسا  مطالبة راجي ناصر بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام ١١

 أميمة قبل اإليفاد  على المنح المتوفرة رائد كاسر عبداهللاترشيح  ١٢

 أميمة قبل اإليفاد على المنح المتوفرة غنوممعتز ترشيح  ١٣

على المنح  عماد الراويترشيح الموافقة باألكثرية على   ١٤
 المتوفرة

 أميمة قبل اإليفاد

 سناء الجزيرة الخاصة  مطالبة رهام الهيال بضعف النفقات  ١٥

  سناء  االتحاد الخاصة  مطالبة نهلة الكراف بضعف النفقات  ١٦



  مازنة  فرنسا  خليل تمديد إيفاد ليال  ١٧

  نبيلة  مصر  تمديد إيفاد خليل السعيدي  ١٨

  نبيلة  مصر  تمديد تجميد وضع زياد خوري  ١٩

  نبيلة  مصر  تمديد تجميد وضع ياسمين رويحة  ٢٠

  نبيلة  مصر  تمديد تجميد وضع سحر كمركجي  ٢١

  نبيلة  مصر  تمديد تجميد وضع داليا المحرز  ٢٢

  نبيلة  مصر  ائياً مالحقة منال عموري مالياً وقض  ٢٣

  سحر  دمشق  تسوية وضع عمر صالحاني  ٢٤

  وفاء  البعث  تسوية وضع هيالنة حسين  ٢٥

  مازنة  فرنسا  تمديد إيفاد عبد الحفيظ الخولي  ٢٦

  مازنة  فرنسا  مراسلة مديرية التعادل بخصوص مي الدرويش  ٢٧

  هناء  دراسية  إحالة موضوع أكرم األسعد إلى اللجنة القانونية  ٢٨

  هناء  دراسية  طلب ناظم درويش بمنحة إجازة دراسية  رد  ٢٩

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
  

  ة سحر الفاهومالدكتور                                                                                      فاروق خضر
  
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  محمد عامر الماردينيالدكتور     

  
  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

محمد حافظ محمد                                              صورة إلى: الموقع اإللكتروني للنشر                                                             


