
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي 
3/7/2013تاريخ / 27  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

  دمشق  1/9/2013منح محمد عبد الكريم مهلة للتسجيل في الدكتوراه حتى    1

  دراسية  تمديد اإلجازة الدراسية سمية البريدي  2

  دراسية  التأكد من ملف نوارة جامع وإعادة العرض  3

  أوكرانيا  تمديد إيفاد مالك خلف ستة أشهر   4

  أوكرانيا  تمديد تجميد علي خضرة وإنذاره بالعودة   5

  الصين  مالحقة راسم عبداهللا مالياً وقضائياً   6

  اليمن  مالحقة أحمد الدلي مالياً وقضائياً   7

  المانيا  قضائياً مالحقة سعيد ملكي مالياً و   8

  فرنسا  التأكيد على قرار مالحقة تمام العشا مالياً وقضائياً   9

  ايطاليا  إعادة عرض وضع عمر أبو فخر بعد التأكد من وضعه   10

  الهند مالياً وقضائياً  رفاه لولخمالحقة   11

  دمشق تمديد تجميد وضع فداء الدرويش  12

  الجزائر اً وقضائياً مالي لؤي يونسمالحقة التأكيد على قرار   13

  تركيا جمع الحاالت المماثلة لوضع مهند بدور وعرضها على اللجنة  14

  حلب -أ –تجميد إيفاد رائدة ابراهيم لمدة عام على الفقرة   15

إعادة عرض وضع اسماعيل ليلى بعد ورود توجيه السيد الوزير بخصوص الحاالت   16
 المماثلة

  روسيا

  دمشق تجميد وضع لما الكحيل  17



  ايران مراسلة سفارتنا بطهران لموفاتنا بالنظام الدراسي لطالب األدب الفارسي  18

  االتشيك ستة اشهر إيفاد نزيه حسنتمديد   19

  المانيا أخيرة تمديد تجميد خالد زكور ستة اشهر  20

  المانيا ستة اشهر يوسف سليمانتمديد تجميد   21

  المانيا أخيرة ستة اشهر اسماعيل شقرةتمديد تجميد   22

  المانيا أخيرة ستة اشهر خلدون عسقولتمديد تجميد   23

  ايطاليا مالياً وقضائياً  أياد دويعرمالحقة   24

  فرنسا إلى مثل النفقاتمالياً  جرجس أسعد مالحقة تعديل قرار   25

  الصين وبنسبة ماتبقى من التزامبضعف النفقات  مالياً  صبحي كرد عربو مالحقة   26

  ايران وبنسبة ماتبقى من التزامبضعف النفقات  مالياً  محمد عبد المجيد حقة مال  27

  تشرين تجميد وضع ديمة البكور ستة أشهر  28

  مصر  الموافقة على صرف فواتير سمية لحسين  29

  فرنسا  التأكيد على قرار مالحقة يوسف حمامي  30

  يفادقبل اإل  الموافقة على تحويل إيفاد ملك ياسين غلى داخلي  31

  مصر  تمديد إيفاد يوشع محمود  32

  تشرين  /تمريض/تسوية وضع رحاب حسن   33

  
  مدير البعثات العلمية                     معاون وزير التعليم العالي                         أمين سر اللجنة التنفيذية

  
الدكتور محمد حسان الكردي                              فاروق خضر                                         محمد حافظ محمد

  
   

                                            
  


