
٢١/٨/٢٠١٣تاريخ/٣٥ رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية االلجنة  تقرار   

  مالحظات          بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

    دراسية  تمديد االجازة الدراسية ل محمد خير عكلة ستة أشهر  ١

    دمشق  تجميد وضع عز الدين محمد ستة أشهر  ٢

    تشرين  مطالبة كنده البدري بما أنفق عليها  ٣

    دقبل االيفا  مراسلة جامعة دمشق بخصوص رباب سليمان  ٤

مراسلة نغم ستيتي للتواصل مع جامعة حلب من أجل مناقشة   ٥

  رسالتها عن طريق فيديو كونفرس

    حلب

    حلب  ضعف وبنسبة ما تبقى من التزامالمطالبة قتيبة الرحمون ب  ٦

    ايران  تكليف مديرية العالقات الثقافية بدارسة وضع محي بربر  ٧

    مصر  تجميد وضع هدية الحمود ثالثة أشهر  ٨

    مصر  تمديد إيفاد غدير ميرو  ٩

    ألمانيا  تجميد وضع أحمد السويد ستة أشهر  ١٠

    فرنسا  مالحقة يمنى سركيس ماليا وقضائيا بالضعف  ١١

   فرنسا  التريث بالبت بوضع أنس عبد القادر الشيخ  ١٢

   فرنسا  تجميد وضع عمار جديني ستة أشهر  ١٣

   فرنسا  مراسلة غالية شيخ موسى لموافاتنا بأشعار التسجيل  ١٤

   فرنسا  مراسلة معهد اللغات بخصوص تسجيل حسن لولو في الكنام  ١٥

   فرنسا  مراسلة كنانة محرز لموافاتنا بصورة عن شهادة الماجستير  ١٦

لمعرفة عالقة ماسجل به باالختصاص الموفد  رمراسلة كنان حيد  ١٧

  ألجله

   فرنسا

    فرنسا  تمديد إيفاد فلك سطايحي ستة أشهر  ١٨

    الصين  تمديد إيفاد أحمد جقالن ستة أشهر  ١٩

    أوكرانيا  صرف فاتورة شراء ل مالك خلف  ٢٠



    سلوفاكيا  مطالبة سامر اسماعيل بالضعف وبنسة ما تبقى من التزام  ٢١

    تركيا  تمديد أيفاد نغم وسوف ستة أشهر  ٢٢

    دمشق  تة أشهر أخيرةتمديد إيفاد أحمد غانم س  ٢٣

   دمشق  مراسلة الهجرة والجوازات بخصوص محمد كحالة  ٢٤

   دمشق  مراسلة جامعة دمشق لمعرفة تاريخ تسجيل أطروحة مي زغيبة  ٢٥

   دمشق  نمديد إيفاد أيهم أبو دقة ستة أشهر  ٢٦

    دمشق  مطالبة نسرين الخطيب بما أنفق عليها  ٢٧

صرف التعويضات بعد  صبخصو التأكد من قرار اللجنة السابق   ٢٨

  التسوية

    تمريض -تشرين

    بريطانيا  التأكيد على قرار مالحقة أحمد خضور  ٢٩

    تشرين  تجميد إيفاد سليمان صالح ستة أشهر  ٣٠

    المعهد العالي  مخاطبة وزارة النفط بخصوص تعيين حسن الخرطبيل  ٣١

    الصين  مالحقة راسم عبداهللا مالياٌ وقضائياً بالضعف  ٣٢

    دراسية  تجميد االجازة الدراسية ل عبد الرحمن شالش ستة أشهر  ٣٣

    قبل االيفاد  ايفاد طارق سليمان إلى جامعة دمشق  ٣٤

    قبل اإليفاد  إيفاد محمد عفصان إلى جامعة حلب  ٣٥

    المانيا  صرف رسوم ربا خضور  ٣٦

    ايران  تسوية وضع ابراهيم البكور  ٣٧

  معاون وزير التعليم العالي                                                                      مدير البعثات العلمية        
                                       فاروق خضر

  الكرديالدكتور محمد حسان                                                                                                
  
  مصدق

  اليـيم العـر التعلـوزي
  مالك محمد عليالدكتور 

  أمين سر اللجنة التنفيذية
  محمد حافظ محمد                                                                                                                             


