
 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التعليم العالي 
17/7/2013تاريخ / 29  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

  دمشق  تمديد إيفاد جهان هدبا  1

  حلب  تمديد إيفاد تفاحة األحمد  2

  حلب  ها بمراجعة الوزارةعدم الموافقة على إيقاف تسجيل برانيميرا جرجس وبالغ  3

  حلب  تمديد إيفاد هبة قمطاوي  4

  حلب  إعادة صفة اإليفاد للموفد حمود الدغيم  5

  حلب  تعديل مدة إيفاده لمدة عام واحد وتعديل بدء القرارات الالحقة  6

إنهاء إيفاد محمد الحريري ومطالبته بالنفقات المصروفة عليه وفصله من الدراسات   7

  العالي

  تشرين

مالحقة ظافر سيف بضعف النفقات وإضافة حالته إلى الحاالت المماثلة من أجل   8

  رفعها لمجلس التعليم العالي 

  مصر

  مصر  تمديد إيفاد سمير العبداهللا ستة أشهر  9

 مصر  تمديد إيفاد لمياء الوعر ستة أشهر  10

 مصر  تجميد وضع بكري مالحفجي ستة أشهر  11

 مصر  أشهر تجميد وضع مصطفى حسن ثالثة  12

 مصر  عدم الموفقة على تحويل إيفاد رنيم الجبيلي إلى داخلي  13

  مصر  تمديد إيفاد نرجس اسمندر ستة أشهر  14

  ايران  تمديد إيفاد ريهام خليفة ستة أشهر  15



  روسيا  مطالبة  أسد النجم بضعف النفقات  16

  اسبانيا  تجميد وضع  مهند زيد زيد ستة أشهر أخيرة  17

  دراسية  رض وضع خالد معاذ بشكل مفصلإعادة ع  18

  دراسية  إعادة عرض وضع مازن كتكوت بشكل مفصل  19

تمديد االجازة الدراسية للسيد أحمد ميهوب لمدة عام بأجر وتحديد جهة عمله بوزارة   20

  األشغال

  دراسية

  دراسية  إعادة عرض وضع وعد طراف بشكل مفصل  21

  المانيا  التأكيد على قرار اللجنة السابق بمالحقة حاتم الخضر  22

تعديل مدة إيفاد ضحى دعبول إلى ثالث سنوات وتمديد إيفادها لمدة عام بدءًا من   23

24/9/2012  

 المانيا

 المانيا  تجميد وضع رنا حسنة لمدة عام أخير  24

 المانيا  تعديل مطالبة محمود مسلم وفق قرار المحكمة  25

 دمشق  تمديد إيفاد صفاء موزة لمدة ستة أشهر  26

 دمشق  تمديد إيفاد والء عبداهللا لمدة ستة أشهر  27

  قبل اإليفاد  اعتبار ديمة طوالو مستنكفة واسترداد المبالغ التي صرفت عليها   28

انهاء إيفاد أحمد الدغيم واعتباره مستنكفًا والتأكد من أنه لم يقبض أي مبلغ من   29

  المحاسبة

  راناي

  قبل اإليفاد  اعتبار هاال الغاوي مستنكفة ومطالبته بما أنفق عليها  30

  روسيا  تصحيح قرار تسوية نجاة الواو  31

  حلب  تسوية وضع أحمد األحمد  32

  
  مدير البعثات العلمية                     معاون وزير التعليم العالي                         أمين سر اللجنة التنفيذية



  
الدكتور محمد حسان الكردي                           فاروق خضر                                            محمد حافظ محمد

  


