
٩/٢٠١٣/ ٢٥/ تاريخ / ٣٩ رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

     مالحظات      بلد االيفاد  الموضوع   المادة

    الصين  لدورة اللغة إيفاد محمد العبيد طي قرار  ١

    دمشق  تحويل إيفاد محمد عبد الكريم إلى جامعة حلب  ٢

    ألمانيا  مالحقة أحمد النابلسي  ٣

    ألمانيا  ستة أشهر ليندا الكيال وضع تجميد  ٤

    رومانيا  للمرة االخيرة ارةشادي فإنذار   ٥

    فرنسا  ستة أشهر ميرفت بحاحوضع تجميد   ٦

    فرنسا  ستة أشهر وري المحمدتجميد  وضع ن  ٧

    فرنسا  لمدة عام عبد الكريم قدح تمديد تجميد  ٨

    مصر  تسوية وضع شادي عليإعادة عرض    ٩

    المعهد العالي  تسوية وضع ميس يوسف  ١٠

    مصر  وقضائياً بالضعف مالياً  ظافر سيفمالحقة   ١١

    مصر  مالحقة زياد العبداله  ١٢

   رمص  مالحقة أمين زعير الحاج  ١٣

   مصر  مالحقة أمير رفو  ١٤

   مصر  مالحقة رابي كورية  ١٥

   مصر  مالحقة أيمن طالمة  ١٦

    مصر  تعديل مالحقة منال حاج يوسف  ١٧

    الفرات  تجميد وضع عبد هبل  ١٨

    الفرات  تجميد وضع أياد عبد الكريم ستة أشهر  ١٩

    دمشق  تسوية وضع ريم عبود  ٢٠

    البعث  تجميد وضع سهر استنانبولي ستة أشهر  ٢١

    ايران  تسوية وضع زهير الدرويش  ٢٢

    روسيا  مالحقة عالء الدين بكور  ٢٣

    تشرين  تمديد إيفاد رحاب حمدان ستة أشهر  ٢٤

    تركيا  ت الثقافية بمعالجة موضوع كاترين البكورتكليف السيد مدير العالقا  ٢٥



    اوكرانيا  مالحقة سمير عبد الخالق  ٢٦

    بلغاريا  مطالبة محمد عيسى بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام  ٢٧

    اليونان  مالحقة أنس خير اهللا  ٢٨

    ارمينيا  مالحقة أحمد العفدل  ٢٩

    دمشق  مطالبة عال فرج  ٣٠

    دمشق  عبد السالم داخلياً إيفاد معاذ   ٣١

    فرنسا  تمديد تجميد وضع خالد بريمو  ٣٢

    المانيا  تمديد تجميد حسين حسن  ٣٣

    المانيا  تجميد وضع كنان كفى ستة أشهر  ٣٤

    المانيا  تمديد تجميد كوثر يونس لمدة عام  ٣٥

    ايران  تكليف الدكتور ايمن أبو العيال بمعالجة موضوع موفدي ايران  ٣٦

    قبل االيفاد  سلة جامعة دمشق بخصوص زينب حموشمرا  ٣٧

    فرنسا  تمديد تجميد أمير فتح اهللا ستة أشهر  ٣٨

    فرنسا  تمديد تجميد وضع وسيم ديب ستة أشهر  ٣٩

    دراسية  تمديد إجازة حنان قفورة الدراسية لمدة عام خامس    ٤٠

    حلب  مراسلة جامعة دمشق بخصوص  محمد سعيد شميط  ٤١

    قبل االيفاد  دكتور أيمن أبو العيال بمعالجة موضوع  شادي البشالويتكليف ال  ٤٢

    المانيا  صرف رسوم الصحي  ايهم درويش  ٤٣

    ايران  صرف رسوم لورين أحمد  ٤٤
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