
 
٢/١٠/٢٠١٣ تاريخ / ٤٠ رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  مالحظــــات          بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

    دمشق  تجميد إيفاد أحمد هالل ستة أشهر  ١

    دمشق  تمديد إيفاد فهد محمود  ٢

    دمشق  -أ-تجميد إيفاد نهاد كاشور لمدة عام وفق الفقرة  ٣

    حلب  تجميد إيفاد طاهر جاعورة ستة أشهر  ٤

    تشرين  عود ستة أشهرتمديد إيفاد أيمان مس  ٥

    تشرين  تجميد إيفاد نور عمران ستة أشهر  ٦

    تشرين  تمديد إيفاد حسان علي ستة اشهر  ٧

    تشرين  تسوية وضع وجدي الايقة  ٨

    المعهد العالي   انهاء التزام شذى سليمان  ٩

    ايطاليا  تجميد ايفاد عدنان كزو ستة أشهر  ١٠

    تركيا  اشهرتمديد إيفاد أريج عبد القادر ستة   ١١

    الهند  عدم الموافقة على منح براءة المنصور إجازة دراسية  ١٢

    ماليزيا  تمديد إيفاد عبداهللا المصري ستة أشهر  ١٣

    ايطاليا  مراسلة محمد محمد لموافاتنا بتقرير دراسي جديد  ١٤

    فرنسا  تمديد إيفاد زياد محمد ستة أشهر   ١٥

    فرنسا  سف البوظةعدم الموافقة على تجميد إيفاد يو   ١٦

    فرنسا  تمديد إيفاد أيمن الطويل ستة أشهر  ١٧

    فرنسا  عدم الموافقة على تمديد إيفاد نسيم رمضان  ١٨

    فرنسا  مالحقة أنس العبد الرزاق ماليا وقضائيا  ١٩



    ألمانيا  تمديد ايفاد ماهر بكه ستة أشهر  ٢٠

    ألمانيا  الموافقة على تغيير المشفى نمير عيسى  ٢١

    ألمانيا  عدم الموافقة على صرف فواتير انجي مارتيني  ٢٢

    ألمانيا  تمديد ايفاد لميس مروة ستة أشهر  ٢٣

    المانيا  تمديد تجميد بشار ديب ستة أشهر  ٢٤

    المانيا  تمديد ايفاد ماهر طيفور ستة اشهر  ٢٥

    المانيا  تمديد تجميد مروان ماضي ستة اشهر  ٢٦

    المانيا  ة أشهر أخيرةتجميد وضع حسام العايد ست  ٢٧

    المانيا  مالحقة رانية علي ماليا وقضائيا بالضعف  ٢٨

    ايطاليا  مالحقة سارة رحمون ماليا وقضائيا بالضعف  ٢٩

    المانيا  تجميد وضع أيمن الخطيب ستة أشهر أخيرة  ٣٠

    حلب  تمديد ايفاد أنس الرحمون ستة أشهر   ٣١

    شقدم  تجميد ايفاد ميادة موسى ستة اشهر  ٣٢

    دمشق  الفقرة أ على  تجميد وضع محمد االحدب مدة عام  ٣٣

    دمشق  تمديد ايفاد ويصال عمر ستة أشهر   ٣٤

    ايران  تمديد ايفاد ناصر محمد ستة أشهر  ٣٥

    البعث  تمديد صبا العابد ستة أشهر  ٣٦

تمديد ايفاد ماجد سليمان لمدة عام وتجميد وضعه ستة   ٣٧

  اشهر

    تشرين

    مصر  ع وعد الجافيتسوية وض  ٣٨

    فرنسا  تمديد ايفاد حسام حنا ستة اشهر  ٣٩



  مراسلة معاون الوزير للجامعات الخاصة بخصوص  ٤٠

  غيد فتيح 

    الجزيرة

  مراسلة معاون الوزير للجامعات الخاصة بخصوص  ٤١

  محمد الغرير 

    الجزيرة

ابالغ زيد حسون بامكانية تحويل تجميد ايفاده الى   ٤٢

  على الشهادة خاللها تمديد اذا حصل

    ارمينيا

    ارمينيا  مطالبة منيف بوحسون بنسبة ماتبقى عليه من التزام   ٤٣

    المانيا  تمديد تجميد وضع اياد خضر ستة أشهر  ٤٤

    دراسية  منح علي الحسين اجازة دراسية   ٤٥

    دمشق  تسوية وضع شذا خضور  ٤٦

    المانيا  صرف رسوم حسين عواد  ٤٧

    مصر  م المعلم تسوية وضع ولي  ٤٨

    مصر  تسوية وضع مريم علي  ٤٩

    دمشق  تسوية وضع عبد الناصر الحاج حمود الطعمه  ٥٠

    اليابان  صرف رسوم راجي عطية  ٥١

  معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                       خضرفاروق 

  الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  مالك محمد عليالدكتور 

  
  أمين سر اللجنة التنفيذية

  محمد حافظ محمد                                                                                                      


