
 
١٤/٨/٢٠١٣تاريخ / ٣٣ رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية االلجنة  تقرار   

  مالحظــــات          بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

    ارمينيا  مطالبة ابراهيم الرحال مالياً   ١

    فرنسا  مالحقة وليد القواريط مالياً وقضائياً بضعف النفقات  ٢

    فرنسا  مطالبة هائل خنسة مالياً بنسبة ماتبقى عليه من التزام  ٣

    فرنسا  م المستقيلطي قرا ر اعتبار فاضل محمد بحك  ٤

    فرنسا  مراسلة سماهر الحج لموافاتنا بتقرير دراسي جديد  ٥

    فرنسا  مالحقة فراس ابراهيم ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ٦

    فرنسا  تمديد إيفاد أنس خلف ستة أشهر  ٧

    فرنسا  مالحقة وائل الحمصي ماليا وقضائيا بضعف النفقات  ٨

    مصر  تحويل ياسمين رويحة إلى منحة  ٩

    ايران  تمديد إيفاد وسيم داؤود ستة أشهر  ١٠

    ايران  تجميد إيفاد معتز هوشة ستة أشهر  ١١

    دمشق  تجميد وضع عبد السالم عدس ستة أشهر  ١٢

    دمشق  تجميد وضع عزت ابراهيم ستة أشهر  ١٣

    دمشق  تمديد إيفاد كندة دندن لمدة عام  ١٤

    مشقد  مراسلة جامعة حلب بخصوص نهاد كاشور  ١٥

    دمشق  إعادة صفة اإليفاد للموفد راغب الجدي  ١٦

    تشرين  تمديد إيفاد رماح خضور ستة أشهر  ١٧

    تشرين  تجميد وضع برهان مصطفى ستة أشهر  ١٨

    تشرين  تسوية وضع أسامة جوالق  ١٩

    تشرين  كريم محمدتسوية وضع محمد عبد ال  ٢٠

    تالفرا  مالحقة إسماعيل الشبلي مالياً وقضائيا  ٢١

    فرنسا  صرف رسوم تسجيل زينة كوجك  ٢٢



    ألمانيا  مالحقة احسان خلوف ماليا وقضائيا بالضعف  ٢٣

    المانيا  تمديد تجميد وضع محمد الرفاعي ستة أشهر  ٢٤

    دراسية  انهاء االجازة الدراسية مصطفى كيالي  ٢٥

    المانيا  تمديد إيفاد ربى خضور  ٢٦

    نياالما  تمديد تجميد اسامة الدباس  ٢٧

   المانيا  تمديد تجميد عبداهللا بزرتو ستة أشهر أخيرة  ٢٨

   المانيا  تجميد إيفاد أمجد ابراهيم ستة أشهر  ٢٩

    مصر  تحويل إيفاد لمياء الوعر إلى منحة  ٣٠

    قبل اإليفاد  إيفلد محمد دودو إلى الصين  ٣١

    مصر  تحويل إيفاد يقظان يحيا إلى منحة  ٣٢

    مصر  الجنيد إلى منحةتحويل غيفاد عبداهللا   ٣٣

    المعهد العالي  تصحيح قرار تسوية دانيال سعد  ٣٤

   المعهد العالي غنى غانمتصحيح قرار تسوية   ٣٥

   المعهد العالي أهاب حيدرتصحيح قرار تسوية   ٣٦

    البعث  تصحيح قرار تسوية ابراهيم بدر  ٣٧
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