
 
٢١/٨/٢٠١٣تاريخ / ٣٤ رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية االلجنة  تقرار   

  بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

  ايران  عدم الموافقة على تعديل مدة إيفاد محمد الرجاوي ودانيال يازجي   ١

  ايران  تجميد إيفاد مكرم اليازجي  ٢

  مصر  تجميد إيفاد زهير السلطان  ٣

 مصر  مالحقة علي السويداني ماليا وقضائياص بالضعف  ٤

 مصر  تمديد إيفاد عزام الخليل   ٥

 تركيا  د  إيفاد رأفت محمدتمدي  ٦

 تركيا  مراسلة مديرية التقويم واالعتماد للتأكد من اعتمادية الجامعة التي سجل بها عبداهللا الحمادي  ٧

  دراسية  ء االجازة الدراسية سراج ريااانه  ٨

  كوبا  عدم الموافقة على تغيير اسم شهادة شهير المهنا  ٩

  نيابريطا  تمديد إيفاد زياد علي ستة أشهر  ١٠

  ايطاليا  انهاء إيفاد مرفت مطلق مالياُ وقضائياً   ١١

  روسيا  مطالبة مهند بكار بضعف ما أنفق عليه وبنسبة ما تبقى من التزام  ١٢

  ألمانيا  مراسلة أحمد زينة لبيان ماذا سجل  ١٣

 ألمانيا  الموافقة على انتقال  محمد أسعيد إلى جامعةكريفلد  ١٤

 اسبانيا  تمديد إيفاد دارين عزيري ستة أشهر  ١٥

 ألمانيا  التأكيد على قرار مالحقة نضال حسون  ١٦

 ألمانيا  تمديد تجميد وضع أيمن جورية  عام أخير  ١٧

 ألمانيا  مالحقة أحمد النابلسي مالياً وقضائياً   ١٨

 ألمانيا  مالحقة يوسف حيدر ماليَاوقضائيا بالضعف  ١٩

 ألمانيا  منار عثمان ستة أشهر تمديد تجميد إيفاد  ٢٠

 ألمانيا  تجميد إيفاد نضال صالح ستة أشهر  ٢١

 ألمانيا  تمديد إيفاد عبد الرحمن أحمد ستة أشهر  ٢٢



 ألمانيا  التأكيد على قرار مالحقة صقر صالح  ٢٣

  المانيا  مالحقة عبد الرحمن الصالح مالياً وقضائياً بالضعف  ٢٤

  دناالر   تمديد تجميد ميس حاكمي  ٢٥

  تشرين  مطالبة عبداهللا الخيال بما أنفق عليه  ٢٦

 تشرين  مطالبة آسيا الرحمون بما أنفق عليها  ٢٧

 فرنسا  ديكارت) ٥(الموافقة على تسجيل عبد السميع الكدور في جامعة باريس   ٢٨

 دراسية  تمديد االجازة الدراسية ل سهير العيد  ٢٩

  تشرين  تجميد إيفاد ملهم بهارلي ستة أشهر  ٣٠

  فرنسا  تمديد إيفاد زينة كونجك ستة أشهر  ٣١

  الصين  تكليف التبادل الثقافي بمعالجة موضوع وسيم ابراهيم و سيمون قبوش  ٣٢

  ايران  تجميد إيفاد محمد برو ستة أشهر  ٣٣

  قبل اإليفاد  إيفاد المقبولين على المنح الروسية   ٣٤

  قبل اإليفاد  كلية الطب بجامعة دمشقتكليف مدير البعثات بمعالجة موضوع الموفدين إلى    ٣٥

  مصر  تمديد إيفاد علي زغير  ٣٦

  المعهد العالي  تصحيح قرار تسوية وسام كفا  ٣٧

  المعهد العالي  تصحيح قرار تسوية هبة الملعب  ٣٨

  المعهد العالي  تصحيح قرار تسوية وسام مشعل  ٣٩

  المعهد العالي  تصحيح قرار تسوية صفوان زروف  ٤٠
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