
٣٠/١٠/٢٠١٣تاريخ/٤٤  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    بريطانيا  مالحقة زياد عدوان ماليا وقضائيا بالضعف  ١

    الصين  مالحقة معمر الفندي ماليا وقضائيا بالضعف  ٢

    ايران  ستة أشهر محمد فائق ماشطةتجميد إيفاد   ٣

إلى وزارة الموارد المائية  محمود المهباشتعديل جهة إيفاد   ٤

  وتعديل االختصاص إلى الري و البزل 

    ايران

    حلب  ستة اشهر تجميد وضع خير الدين حابو  ٥

 مراسلة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بخصوص   ٦

  وائل هزيم

    المعهد العالي

بخصوص  التطبيقية والتكنولوجيا  للعلوممراسلة المعهد العالي   ٧

  محسن عباس 

    المعهد العالي

    المعهد العالي   مالحقة وسام كيوان مالياً وقضائيا بالضعف  ٨

    دمشق  تجميد وضع علي منون ستة أشهر  ٩

    دمشق  تسوية وضع رؤى علي  ١٠

    ايران  بخصوص الدورة  سامر حسن -علي حبيب ردطلب  ١١

    ألمانيا  تمديد إيفاد رشا محسن ستة أشهر  ١٢

    دراسية  تمديد اإلجازة الدراسية غيث فندي  ١٣

    البعث  طي قرار نقل مريم االبراهيم  ١٤

    مصر  إلى اللجنة القانونية محمد خليلو إحالة موضوع تسوية   ١٥

    ألمانيا  ثمانية أشهر تجميد إيفاد شغف الزوربا  ١٦

    بريطانيا  حسين الطافش  وص مراسلة جامعة تشرين بخص  ١٧

    دراسية  تمديد اإلجازة الدراسية كندة الرفاعي  ١٨

    دراسية  تمديد اإلجازة الدراسية رامي ابراهيم  ١٩



    دراسية  تمديد اإلجازة الدراسية دياال كرمو  ٢٠

    دراسية  وسام الرضوان مراسلة جامعة البعث بخصوص   ٢١

    ادقبل اإليف  انهاء إيفاد ياسر العبد  ٢٢

    المانيا  رسوم التسجيل أمجد ابراهيمالتريث بصرف   ٢٣

    البعث  بما انفق عليه انهاء إيفاد معاوية الزعبي ومطالبته  ٢٤

    تشرين  تجميد وضع طارق الهندي ستة أشهر  ٢٥

    تشرين  تمديد إيفاد مرام سعيد ستة أشهر  ٢٦

    تشرين  تسوية وضع رلى طه  ٢٧

    تشرين  بما انفق عليهعس ومطالبته انهاء إيفاد عبد الرحمن نا  ٢٨

    تشرين  تجميد وضع خلود حواط ستة أشهر  ٢٩

    ايران  بخصوص دورة اللغة طالب إيرانمراسلة    ٣٠

إلى اللجنة القانونية  إيفاد شادي البشالويإحالة موضوع   ٣١

  بمجلس التعليم العالي

    قبل االيفاد

    مصر  حمد عيسىالتأكيد على قرار مالحقة م  ٣٢

    فرنسا  نوري المحمدمراسلة جامعة البعث بخصوص   ٣٣

    ايران  صرف نفقات أطروحة علي أحمد  ٣٤

  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                                                                                                                             


