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١٦/١١/٢٠١٦/تاريخ/ ٣٥/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضوع المادة

 غفران تشرين  تمديد إيفاد غزال السالم  ١

 غفران تشرين  تمديد إيفاد هبون األحمد ٢

 غفران تشرين  تسوية وضع محمدالعوض ٣

 غفران حلب  تسوية وضع أحمد العبد العلي ٤

 غفران حلب  تسوية وضع أحمد الجاسم ٥

 غفران تشرين  ضع خليل المحمدتسوية و  ٦

 غفران البعث  تمديد إيفاد محمدحسان الصالح ٧

 وفاء حلب  تمديد إيفاد مهند المحمد ٨

 وفاء البعث  تسوية وضع آالء القاسم ٩

 وفاء البعث  تمديد إيفاد فاطمة محمود ١٠

 غفران البعث  تمديد إيفاد محمد مضر الياسين ١١

 نبيلة مصر  رف الرسومرد طلب محمود عديرة بخصوص ص ١٢

 نبيلة مصر  تمديد تجميد وضع محمد محمد ١٣

 نبيلة مصر  مراسلة جامعة تشرين بخصوص ميرنا دالي  ١٤

 سناء روسيا  رد طلب رشا حرفوش بخصوص فرق راتب موسكو  ١٥

 سناء روسيا  تعديل مطالبة هادي صالح  ١٦

 سناء وسيار مطالبة رياض حزوري بالضعف وبنسبة ما تبقى من   ١٧



  التزام

 سناء روسيا  بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام أسامة ميرومطالبة   ١٨

 سناء الجزيرة  تسوية وضع سلسبيل البطاح  ١٩

 بيان الصين  تمديد تجميد وضع محمد الحسين  ٢٠

 هبة تركيا تمديد تجميد وضع مريم الياسين  ٢١

 مازنة فرنسا تمديد إيفاد فادي أبو شوشة  ٢٢

 مازنة فرنسا ع ريم غناجوتجميد وض  ٢٣

 مازنة فرنسا رد طلب إيالنة ديوب بخصوص صرف الرسوم حاليا  ٢٤

 مازنة فرنسا تعديل مطالبة فادي بيطار  ٢٥

 روشان الفرات  تمديد إيفاد رهف محمد زين  ٢٦

 روشان الفرات  تمديد إيفاد أيهم الخلف  ٢٧

 روشان الفرات  التريث بالبت بوضع محمد األحمد لمدة شهرين  ٢٨

السماح لطالب المعهد العالي بالمشاركة في مسابقة   ٢٩
  ( يزن مصطفى وزمالئه) األولمبياد بالهند

  أميمة  متميزين

مطالبة المتميزين المنهي إيفادهم عن مرحلة الدراسة   ٣٠
  تميزينالمفي مركز 

  منتصر  متميزين
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