
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي 
10/7/2013تاريخ / 28  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

  دراسية  تمديد األجازة الدراسية محمد خير عكلة  1

  اليابان  مراسلة معهد اللغات بخصوص زياد الفراج  2

  اليابان  ات بخصوص خلدون حسينمراسلة معهد اللغ  3

  ألمانيا  صرف رسوم سامي أخرس  4

  ألمانيا  صرف رسوم حسين عواد  5

  ألمانيا  مالحقة كنان الشوفي قضائياً ومالياً بضعف النفقات  6

  ألمانيا  صرف رسوم لميس مروة  7

  ألمانيا  صرف رسوم غيداء هدال  8

  ألمانيا  تمديد إيفاد وصرف رسوم صبا محمد  9

  ألمانيا  حقة محمد الطاهر قضائياً ومالياً بضعف النفقاتمال  10

  ألمانيا  مراسلة حسن العبدو لموافاتنا بتقرير دراسي خالل شهرين  11

  فرنسا  تمديد إيفاد لبنى الفروي ستة أشهر أخيرة  12

  فرنسا  تمديد إيفاد مازن محمد ستة أشهر أخيرة  13

  فرنسا  تمديد إيفاد عامر الحمصي ستة أشهر أخيرة  14

  فرنسا  مالحقة رامية المزيك قضائياً ومالياً بضعف النفقات  15

  فرنسا  مراسلة فاهم الحميدي لموافاتنا بوثيقة التسجيل وتقرير دراسي للعام الحالي  16

  فرنسا  تمديد إيفاد لينا شحادة ستة أشهر أخيرة  17



  فرنسا  تمديد إيفاد باسم اسكندر ستة أشهر أخيرة  18

  فرنسا  فاد جوزيف عبد النور ستة أشهر أخيرةتمديد إي  19

  فرنسا  مراسلة ربى األحمد لموافاتنا بصورة عن شهادة الماستر  20

  فرنسا  تمديد إيفاد بشار نصور ستة أشهر   21

  فرنسا  مطالبة فتحية الحسن بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى عليها من التزام  22

  فرنسا  تعديل قرار مطالبة إياد ديوب وفق قرار المحكمة  23

  فرنسا  صرف رسوم تسجيل جامعي زينة كوجك  24

  فرنسا  مراسلة نوري المحمد لموافاتنا بتقرير دراسي للتأكد من اختصاصه  25

مالحقة حسن مخلوف قضائيًا وماليًا بضعف النفقات بالنسبة لإليفادين الداخلي   26

  والخارجي

  فرنسا

  فرنسا الداخلي والخارجي نمالحقة محمد كبتول قضائياً ومالياً وبضعف النفقات بالنسبة لإليفادي  27

  فرنسا  تمديد إيفاد نبيل السكري ستة أشهر أخيرة  28

  فرنسا  تمديد إيفاد بشار الصطوف ستة أشهر أخيرة  29

  فرنسا  إنهاء إيفاد علي سعيدي قضائياً ومالياً بضعف النفقات  30

  قبل اإليفاد  يح اسم الموفد علي زين العابدين اسماعيلتصح  31

  دراسية  منح السيد أنور الريحاوي إجازة دراسية  32

  المعهد العالي  تعديل قرار تسوية حسن عزالدين الخرطبيل  33

  المعهد العالي  تعديل قرار تسوية جيانا جابر  34

  المعهد العالي  تعديل قرار تسوية سليمان غانم  35

  
  مدير البعثات العلمية                     معاون وزير التعليم العالي                         ر اللجنة التنفيذيةأمين س
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