
 

 

٦/١١/٢٠١٣تاريخ/٤٥  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    قبل الإليفاد  تعديل إيفاد خالد قاسم  ١

    قبل اإليفاد  تبرئة ذمة ربيع عباس  ٢

    حلب  تجميد إيفاد أحمد مهنا  ٣

    حلب  تجميد إيفاد هبة قطماوي  ٤

    حلب  تجميد إيفاد تفاحة األحمد  ٥

لمدة عام من تاريخ حصوله على  تجميد خليل جمعةتمديد   ٦

  موافاتنا بتاريخ نهاية سنة االمتياز وإبالغهالشهادة 

    السودان

    تركيا  تمديد إيفاد براء غليون  ٧

    تركيا  تمديد إيفاد زينب االسعد  ٨

    ايطاليا  تمديد إيفاد محمد محمد  ٩

    كوبا  تعديل مدة إيفاد عبد الجبار عبد الوهاب  ١٠

    الصين  بالعودة إلى الوطن سيمون قبوشو  وسيم ابراهيم إبالغ   ١١

    البعث  مطالبة عامر الحاج بالنفقات  ١٢

    حلب  تحويل إيفاد علي الخلف إلى جامعة تشرين  ١٣

    حلب  تحويل إيفاد مصطفى مسلم جامعة تشرين  ١٤

    حلب  تحويل إيفاد محمد نور الحسين إلى جامعة البعث  ١٥

    تشرين  تسوية وضع أحمد علي  ١٦

    الفرات  تسسوية وضع هبة البدعي  ١٧

    تشرين  تسوية وضع غنوة نادر  ١٨

    دمشق  ديوب امتجميد إيفاد تم  ١٩

    دمشق  تمديد إيفاد رانية رضوان  ٢٠



 

 

    دمشق  تجميد إيفاد كندة ابراهيم  ٢١

    دمشق  تجميد إيفاد محي الدين قدري  ٢٢

    بلغاريا  ن وضع طالل عيسى مراسلة وزارة الصحة لبيا  ٢٣

    البعث  مراسلة جامعة البعث للتأكد من نتيجة أروه القاسم   ٢٤

    حلب  الموافقة على تحويل إيفاد مريم الخلف إلى جامعة تشرين  ٢٥

    البعث  مراسلة جامعة البعث للتأكد من نتيجة خالد الصبرة   ٢٦

نوني في إيفاد جنة القانونية لبيان المستند القالالكتابة إلى ال  ٢٧

  من النظام المالي  ٢٣سوسن يوسف وفق المادة 

    دمشق

الموافقة على حضور قصي العثمان وعيسى معماري المسابقة في   ٢٨

  مصر دون تحمل الوزارة أية نفقات

    قبل اإليفاد

    فرنسا  مالحقة مهند اسماعيل مالياً وقضائياً بالضعف  ٢٩

ن المستند القانوني في إيفاد الكتابة إلى اللجنة القانونية لبيا  ٣٠

  من النظام المالي ٢٣شادي البشالوي وفق المادة 

    قبل اإليفاد

    مصر  تصحيح قرار اللجنة بخصوص ياسمين رويحة  ٣١

    اوكرانيا  صرف اطروحة ثائر برهوم  ٣٢

    دمشق  تسوية وضع إنعام قرطالي  ٣٣

    جامعة المأمون  تسوية وضع حنان الحربي  ٣٤

  معاون وزير التعليم العالي                                             ت العلمية                                 مدير البعثا
                                       فاروق خضر

  لدكتور محمد حسان الكرديا                                                                                               
  
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  مالك محمد عليالدكتور 

  أمين سر اللجنة التنفيذية
  محمد حافظ محمد                                                                                                                        


