
١١/٩/٢٠١٣تاريخ / ٣٧ رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  مالحظــــات          بلد اإليفاد  الموضوع   المادة 

    قبل اإليفاد  إيفاد وليد علي ورفاقه إلى جامعة دمشق  ١

    دمشق  رد طلب منصور أبو قصب بصرف رسوم اللغة  ٢

    قبل اإليفاد  مراسلة وزارة الثقافة بخصوص صهيب معروف  ٣

    تشرين  تمديد إيفاد وعد المحمود  ٤

    البعث  تمديد إيفاد يعرب الشيخ ياسين  ٥

    مصر  مالحقة أنس عز مالياً وقضائياً بالضعف  ٦

    دمشق  تجميد إيفاد مهدي رحال  ٧

    مصر  تجميد إيفاد علي الدياب  ٨

    مصر  تمديد إيفاد محمد محمد  ٩

    المانيا  مراسلة مجلس الوزراء بخصوص رسوم طالب المانيا  ١٠

    فرنسا  لدين عامرتجميد إيفاد محي ا  ١١

   فرنسا  مراسلة عالء شدود لموافاتنا بتقرير دراسي  ١٢

   فرنسا  تمديد إيفاد غيث الحايك  ١٣

ورد طلبه بخصوص تغيير  مراسلة فواز مرتضى لموافاتنا بتقرير دراسي  ١٤

  الكفالة

   فرنسا

   فرنسا  مراسلة مريم سمعان لموافاتنا بتقرير دراسي  ١٥

بيير كوري باريس  الموافقة على تسجيل فراس عبد الصمد في جامعة  ١٦

  السادسة

   فرنسا

   فرنسا  تمديد إيفاد محي الدين عمران  ١٧

   فرنسا  مراسلة أسد رستم بخصوص قرار تعيينه  ١٨

   فرنسا  ٢مراسلة ديما بلبل لموافاتنا بوثيقة التسجيل في ماستر  ١٩

   فرنسا  ائيا بالضعفمالحقة تيسير ابراهيم مالياً وقض  ٢٠



   فرنسا  مالحقة المهند حسن يوسف ماليا وقضائيا بالضعف  ٢١

   فرنسا  مطالبة نبيل مصطفى بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام  ٢٢

   فرنسا  مراسلة محمد زاهر عباس لموافاتنا بتقرير دراسي  ٢٣

   فرنسا  الموافقة على تسجيل ريم غناجو بالدكتوراه  ٢٤

   فرنسا  رسوم محمد دامس تركماني والتريث بالتمديدصرف   ٢٥

   فرنسا  الموافقة على نقل دراسة رشا داؤود إلى جامعة ليل  ٢٦

   فرنسا  مالحقة بسام الصطيف مالياً وقضائياً بالضعف  ٢٧

   فرنسا  الطلب من هنادي سكيف موافاتنا بوثيقة التسجيل  ٢٨

   فرنسا  تمديد إيفاد أمين اسكندر ستة أشهر  ٢٩

   فرنسا  الطلب من محمد الخطيب موافاتنا بتقرير دراسي جديد  ٣٠

    سلوفاكيا  صرف رسوم مصطفى عرار  ٣١

    مصر  ر كمرجيحتمديد إيفاد س  ٣٢

    ايران  تمدي إيفاد محمد الرجاوي و دانيال يازجي ستة أشهر  ٣٣

  الموافقة على تسجيل عبداهللا الحمادي  ٣٤

  شريطة عدم دفع أي أقساط أضافية

    ياترك

    المانيا  صرف رسوم ماهر بكة  ٣٥

    المانيا  صرف رسوم إسراء نداف  ٣٦

    قبل اإليفاد  تحديد النسب المخصصة ألبناء الشهداء  ٣٧

  معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                فاروق خضر

  الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  مالك محمد عليالدكتور 

  أمين سر اللجنة التنفيذية  

  محمد حافظ محمد                                                                                                                     
  


