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   و رفاقه مستنكفين عن البعثات ومطالبتهم بالنفقات المصروفة عليهم داني الجنديالطالب  اعتبارالنظر في 

  ما يلي : وفق  ٢٠١٠لعام  /ب ٧٦رقم  البعثات إعالنيف  فاقهر  و داين اجلنديالطالب جنح 
  وضع الطالب  الجهة الموفد لصالحها  االختصاص المطلوب  االسم

له برقية بتاريخ  أرسلتطلب منه احضار قبول و  وزارة الصحة  اخصائي يف العناية املشددة   داين اجلندي
  و مل يراجع منذ اكثر من سنتني ١٣/٩/٢٠١١

اخصائي يف ختدير جراحة  خالد حسنا
  القلب

عن الفيزا من بلجيكا بعد  يوجد يف اضبارته صورة مشفى األطفال
  صدور قرار ايفاديه اىل بلجيكيا مل يراجعنا منذ عامني

يوجد يف اضبارته قرار ايفاد اىل دورة اللغة املانية بتشرين  مشفى املواساة  اخصائي يف العناية املشددة  حممد داؤد
  و ال يوجد قبول مل يراجع منذ اكثر من عامني

  خالد الشعار
جلراحة شهادة اخصائي يف ا
  العظمية

/وب تاريخ ٦٢٩صدر قرار ايفاده اخلارجي اىل املانيا بالقرار رقم  مشفى االطفال
بيان وضع لشعبة التجنيد بتاريخ  أعطيو  ١٠/٦/٢٠١١
  و مل يراجع منذ سنتني ٣٠/٩/٢٠١٢

شهادة اخصائي يف جراحة   وسيم احمللي
  القلب

مركــــــــز جراحــــــــة القلــــــــب و 
  االوعية الدموية

ورة لغة املانية يف معهد تعليم اللغات و اوفد التباع د
  و مل يراجع ٨/٨/٢٠١١ارسلت له برقية بتاريخ 

  أخصائي يف العناية املشددة  علي قنوايت
صدر قرار ايفاده اخلارجي اىل املانيا بالرقم  مشفى املواساة

مل يراجع منذ  ٦/٩/٢٠١١/وتاريخ ١٠٧٠
  عامني

  أخصائي يف العناية املشددة  علي رضا ظروف
أرسلت له يرقتني من اجل احضار قبول مناسب  وزارة الصحة

و الثانية  ٩/١/٢٠١١األوىل بتاريخ 
  من سنتني مل يراجع منذ اكثر١٣/٩/٢٠١١

حسن سعيد احملمد 
  علي

أخصائي يف إمراض الدم عند 
  األطفال

اوفد التباع دورة لغة املانية و مل يراجع منذ اكثر  مشفى الكندي
  اضبارته قبولمن سنتني ال يوجد يف 

أخصائي يف األمراض العصبية  ياسني احملمد
  عند االطفال

اوفد التباع دورة لغة املانية يف معهد تعليم اللغات و  مشفى الكندي
  و مل يراجع ٢٨/٢/٢٠١٢ارسلت له برقية بتاريخ 

  مل يراجع منذ اكثر من سنتنياوفد التباع دورة لغة أملانية و  مشفى االطفال  دكتوراه يف التشخيص املخربي  حممد االمحد

/وب ٧٥صدر قرار ايفاده اخلارجي اىل املانيا بالرقم  مشفى الكندي  اخصائي يف جراحة الفم  حممد فريد موقع
  مل يراجع منذ عامني ١٩/١/٢٠١٢تاريخ 

  حسني حسني
اخصائي يف امراض اهلضم عند

  االطفال
منذ اكثر من  اوفد التباع دورة لغة أملانية و مل يراجع مشفى الكندي

  سنتني

اخصائي يف االمرض القلبية عند  وضاح مجايل
  االطفال

  اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع منذ اكثر من سنتني مشفى الكندي

اخصائي يف ختدير جراحة   عبد املعطي جقرب
  القلب

اوفد التباع دورة لغة أملانية و حصل على املستوى اللغوي  وزارة الصحة
(ال يوجد قبول يف اضبارته) مل يراجع منذ اكثر من  املطلوب
  سنتني
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اخصائي يف جراحة الوجه و  عبد العزيز غيبور
  الفكني

اوفد التباع دورة لغة أملانية و حصل على املستوى  مشفى الكندي
  يراجع منذ اكثر من سنتنياللغوي املطلوب مل 

ال يوجد يف  ١٣/٩/٢٠١١ارسلت له برقية بتاريخ  مشفى البريوين  أخصائي يف العناية املشددة  حممد ابراهيم
  اضبارته قبول و مل يراجع

  ني اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع منذ اكثر من سنت وزارة الصحة  أخصائي يف العناية املشددة  اجمد نزار القاضي

  طالل عبود
دكتوراه يف امراض الدم و
  االورام عند االطفال

اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع منذ أكثر من  مشفى البريوين
  سنتني ال يوجد يف االضبارة قبول

اخصائي يف امراض الدم عند  حممد وسيم معاز
  االطفال

منذ أكثر من  اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع مشفى الكندي
  سنتني ال يوجد يف االضبارة قبول

مركز جراحة القلب و االوعيـة   أخصائي يف جراحة القلب  فيصل سلوم
  الدموية

اوفد التباع دورة لغة أملانية و حصل على املستوى 
  اللغوي املطلوب مل يراجع منذ سنتني

أخصائي يف ختدير جراحة القلب و  ابراهيم ابو جيش
  العناية املشددة

مركــــــز جراحــــــة القلــــــب و األوعيــــــة 
  الدموية

  اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع من سنتني

أخصائي يف ختدير جراحة  ملى زيدان
  القلب

أوفدت ألتباع دورة لغة أملانية و حصلت على املستوى  وزارة الصحة
  اللغوي املطلوب مل تراجع من سنتني

و مل تراجع منذ  ٢٧/٩/٢٠١١ارسلت هلا برقية بتاريخ  مشفى تشرين اجلامعي  أخصائي يف األشعة أطفال   عبري حاج درويش
  عامني

أخصائي يف جراحة الكولون و  عالء سلمان
  املستقيم

صدر قرار إيفاده اخلارجي إىل أملانيا و حصل على املستوى  مشفى الكندي
  اللغوي املطلوب و مل يراجع من عامني

صدر قرار إيفاده اخلارجي إىل أملانيا و حصل على  مشفى الكندي  لباخصائي يف جراحة الق  ابراهيم حممود
  املستوى اللغوي املطلوب و مل يراجع من عامني

اخصائي يف املعاجلة الشعاعية  صاحل حاطوم
  لالورام

اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع منذ أكثر من  مشفى البريوين
  سنتني

  اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع منذ ذ سنتني مشفى البريوين السرطايناخصائي يف الطب  حممد نذير احلموي

  اخصائي يف جراحة القلب  اياد امحداملسوكر
مركز جراحة القلب و االوعيـة 

  حبلب
صدر قرار إيفاده اخلارجي إىل أملانيا و حصل على 

  املستوى اللغوي املطلوب و مل يراجع من عامني

  يف جراحة االطفالاخصائي   صالح اليقة
حصل على املستوى اللغوي و ارسلت له برقية بتاريخ  مشفى تشرين اجلامعي

  و مل يراجع ١٣/١١/٢٠١١

صدر قرار إيفاده اخلارجي إىل أملانيا و حصل على املستوى  مشفى األطفال  اخصائي يف اشعة األطفال عبد الرؤوف الدعاس
  اللغوي املطلوب و مل يراجع من عامني

صدر قرار إيفاده اخلارجي إىل أملانيا و حصل على املستوى  مشفى تشرين اجلامعي اخصائي يف جراحة املفاصل التنظرية  سقارعلي ال
  اللغوي املطلوب و مل يراجع منذ عامني

اخصائي يف ختدير جراحة الصدر  ايهم خدام
  عند االطفال

  سنتنياوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع منذ  مشفى املواساة

  اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع منذ سنتني مشفى تشرين اجلامعي  اخصائي يف جراحة العمود الفقري  حممد خطيب

  صدر قرار إيفاده اخلارجي إىل املانيا مل يراجعنا منذ عامني  مشفى تشرين اجلامعي  أخصائي يف اجلراحة القلبية  لؤي احلامت
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اتبع دورة لغة فرنسية طلب منه اكثر من احضار اضبارة ترشيح  وزارة الثقافة دكتوراه يف املونتاج املوسيقي  رودي امحد



ضر اية اضبارة ترشيح ى املنح كانت تراجع زوجته و لكنه مل حيعل
  ٧/٥/٢٠١٤اخر برقية بتاريخ 

  اوفد إلتباع دورة لغة أملانية و مل يراجع من سنتني مشفى تشرين اخصائي يف جراحة احلروق  فوضصفوان حم
و ابلغ  ٢٩/٩/٢٠١٣صدر قرار إيفاده إىل جامعة دمشق بتاريخ وزارة االقتصاد دكتوراه يف حتليل الزيوت  امحد الصاحل

  التحاقه بالدراسة و مل يراجعنا حىت تارخيه ةبضرور 
املاجستري يف ديناميك الغالف م معاذ عبد السال

  اجلوي
وزارة الدفاع املديرية العامة

  لألرصاد اجلوية
قبل داخليا من جامعة دمشق و أرسلت له اكثر من برقية من 

  اجل مراجعتنا و حىت تارخيه مل يراجعنا

ماجستري يف هيدروغرافيا  ميان عبد اهللا
  (مساحة حبرية)

دمشق و أرسلت له اكثر من برقية من قبل داخليا من جامعة  وزارة النقل
  اجل مراجعتنا و حىت تارخيه مل يراجعنا

صدر قرار إيفادها اىل روسيا و مل حتصل على الفيزا و ترفض  وزارة الرتبية ماجستري يف الرتبية اخلاصة  ب محوشزين
ا حاصلة على شهادة املاجستري يف  حتويل إيفادها داخليا أل

  دمشقالرتبية اخلاصة من جامعة 
 

 االقتراح:
منحـة او  أليو الترشـيح  اإليفـادمـن  مو حرمـانه مبالنفقـات المصـروفة علـيه هـمم و كفالئو مطـالبته أعـالهالطـالب المـذكورين  إيفـاد إنهاء

  بعثة لمدة ثالث سنوات

 عثات العلميةبال مدير                الموظفة                                                                                       


