
١٨/٩/٢٠١٣تاريخ  /٣٨ /رقم لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  مالحظــــات          بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

    الفرات  تمديد إيفاد رامي خلف ستة أشهر  ١

    الفرات  تمديد إيفاد رهام العطاهللا ستة أشهر  ٢

    قبل اإليفاد  م طعمة إلى جامعة دمشقيإيفاد وس  ٣

    اليابان  تمديد إيفاد زياد الفراج ستة أشهر  ٤

    اليابان  يفاد خلدون حسين ستة أشهرتمديد إ  ٥

    الهند  مالحقة وائل عبد العال مالياً وقضائيا بالضعف  ٦

    روسيا  مطالبة كنان هيلون مالياً بالضعف وبنسبة ماتبقى من التزام  ٧

    روسيا  مطالبة بشار ظريفة مالياً بالضعف وبنسبة ماتبقى من التزام  ٨

    المانيا  مماثلة وعرضها على اللجنةإلى الحاالت ال علي رحالجمع حالة    ٩

   المانيا  ستة أشهر أخيرة محمد العاقل ابازيدتمديد تجميد   ١٠

   المانيا  مالياً وقضائياً بالضعف محمد حجوزمالحقة   ١١

   المانيا  أصوالً  مراد محرزصرف رسوم   ١٢

   المانيا  ستة اشهر محمد كدورتمديد تجميد وضع   ١٣

   المانيا  ستة أشهر أخيرة حسام غازيتمديد تجميد   ١٤

   المانيا  مالحقة وسيم باهرلي مالياً وقضائيا بالضعف  ١٥

   المانيا  مالحقة فالح العبيد  مالياً وقضائيا بالضعف   ١٦

   المانيا  التأكيد على قرارا مالحقة رياض سفرة مالياً وقضائيا بالضعف  ١٧

    لمانياأ  ستة أشهر علي الرفاعيتمديد تجميد وضع   ١٨

    ايران  مالحقة أحمد الصبيح مالياً وقضائيا بالضعف  ١٩

    الهند  مالحقة عالء الحفة مالياً وقضائيا بالضعف  ٢٠

    تركيا  تمديد إيفاد كنان نعيم ستة أشهر  ٢١

    ألمانيا  لمدة ستة أشهر سامر الخضورتجميد  تصحيح قرار تمديد   ٢٢



    ل االيفادقب  إيفاد رباب سليمان ورفاقها داخلياً   ٢٣

    حلب  تحويل إيفاد محمد علي فتيح إلى جامعة دمشق  ٢٤

    تشرين  تمديد إيفاد وئام حيدر ستة أشهر  ٢٥

   سلوفاكيا  طي مادة مالحقة سامر االسماعيل  ٢٦

   دراسية  الدراسية ل هادي شما اإلجازة دتمدي  ٢٧

 ستة أشهر ومالحقته ماليًا وقضائيا سامر حاجيتمديد تجميد  وضع   ٢٨

  بالضعف

   المانيا

   أوكرانيا  إلى أربع سنوات نسيب رضوانتعديل مدة إيفاد   ٢٩

    ايران   منتجب غانمتغيير اختصاص   ٣٠

    صربيا  إسماعيل بتعديل قرار إيفاده إلى الدكتوراهحسن رد طلب   ٣١

    أوكرانيا  تعديل مدة إيفاد الغيث الزبيدي إلى أربع سنوات  ٣٢

    مصر  ا ستة أشهر وتجميد وضعها ستة أشهرتمديد إيفاد سمر صافيت  ٣٣

    البعث  بدل التجميد  تصحيح قرار تجميد آسيا البرجس إلى تمديد  ٣٤

    فرنسا  للدراسة رزق شحودتأجيل عرض وضع   ٣٥

    حلب  إلى جامعة تشرين محمد الطعمةتحويل إيفاد    ٣٦

    دمشق  عدنان اسبرإعادة صفة اإليفاد للموفد    ٣٧

    البعث  داهللا الحسينتسوية وضع عب  ٣٨

    المعهد العالي  تصحيح  قرار تسوية ريم خضر  ٣٩
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  محمد حافظ محمد                                                                                                                      


