
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي
19/6/2013تاريخ / 25 رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة    

 مالحظــــات         بلد اإليفاد الموضوع  المادة

  دمشق تمديد تجميد إيفاد علياء عدرة 1

  الصين أخذ مالحظات سفارتنا في الصين بعين االعتبار 2

  ألمانيا جميد إيفاد سامر خضور لمدة عام أخيرت 3

  ألمانيا تجميد إيفاد عمار الفطيمي ستة أشهر أخيرة  4

  ألمانيا التأكيد على مالحقة جورج السكاف 5

  ألمانيا التأكيد على قرار مالحقة صالح الدين العلي 6

  ألمانيا التأكيد على مالحقة شاهر عبد اللطيف 7

  ايطاليا براهيممالحقة هيام ا 8

  المانيا أخيرة أشهرتجميد إيفاد لوريس بيطار ستة  9

  المانيا التأكيد على مالحقة بشار غريب 10

  المانيا أخيرةتجميد إيفاد فادي مهنا ستة أشهر  11

  فرنسا مالحقة محمد المصطفى 12

  فرنسا مالحقة وليد القواريط 13

  فرنسا مالحقة أمجد قريط 14

  فرنسا حقة رامي كنعانمال 15

  فرنسا مالحقة ريم قنجراوي 16

  تركيا رد طلب منير السالم بتعديل مدة إيفاده 17



  اإليفادقبل  تحويل إيفاد ريم شاتي إلى داخلي 18

  دمشق تجميد إيفاد بيسان حرارة ستة أشهر 19

  دمشق تمديد تجميد إيفاد مهدي رحال سبعة أشهر 20

  مصر تجميد وضع ضياء شالر لمدة عام 21

  مصر مالحقة عبيدة الحالق 22

عدم الموافقة على تعديل شهادة محمود سعدية  23

 والموافقة على  تجميد إيفاده لمدة ستة أشهر

  مصر

  تركيا مطالبة فراس يوسف عن اإليفادين الداخلي والخارجي 24

  ايطاليا مالحقة معاوية العبد المجيد 25

  ألمانيا مالحقة ابراهيم السيد 26

  ألمانيا مالحقة مأمون الصليبي 27

  دمشق تمديد إيفاد خالد زهرة 28

  الهند النظر بطلب ينال القدسي 29

  فرنسا تمديد إيفاد جوجينا مالش ثالثة أشهر 30

  تشرين تسوية وضع مياسة حسن 31

  ألمانيا صرف رسوم حسام غانم 32

  النمسا ين صحي أنس عيسىصرف رسوم تأم 33

  تشرين تسوية وضع عزاب محمد 34

  روسيا تعديل تسوية وضع خالد عمر 35

    المانيا  صرف رسوم باسم علي  36

    ألمانيا  صرف رسوم محمد سرور  37



    ألمانيا  صرف رسوم أسامة التسعيني  38

    ألمانيا  صرف رسوم براءة محرز  39

  
  

  مدير البعثات العلمية                           مـعاون وزير التعليم العـالي                    أمين سر اللجنة التنفيذية
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