
١٣/١١/٢٠١٣تاريخ/٤٦  رقم  لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   

  مالحظــــات  بلد اإليفاد  وعــــــــــــــــالموض  المادة

    تشرين  تجميد إيفاد محمد سلمان ستة أشهر  ١

   تشرين  تمديد إيفاد نور أحمد ستة أشهر  ٢

   تشرين  تمديد إيفاد فاطمة عبد الحميد ستة أشهر  ٣

   تشرين  أشهرتمديد تجميد ديمة البكور ستة   ٤

    حلب  تمديد إيفاد زاهر حمزة ستة أشهر  ٥

لحين صدور نتائج منح  عبد اهللا العالويالتريث بوضع   ٦

  الجامعات الخاصة

    الجزيرة

    سلوفاكيا  تمديد إيفاد مصطفى عرار ستة أشهر  ٧

    المعهد العالي  تمديد إيفاد خير اهللا وهبة  ٨

      للتمريض داخلياصرف أطروحات الموفديين   ٩

    دراسية  لمدة عام الدراسية حسام الدين زينة جازة إتمديد   ١٠

    اوكرانيا  انهاء التزام هاني الزغير  ١١

    الجزائر  الموافقة على حضور سومر عبداهللا مؤتمر دولي  ١٢

    تركيا  تمديد إيفاد ختام حمره ستة أشهر  ١٣

    مصر  تجميد وضع يوشع محمود ستة أشهر  ١٤

    مصر  موافاتنا بالمبالغ المطلوبة يروغدير م الطلب من  ١٥

تعديل مطالبة رال المغوش إلى المالحقة المالية والقضائية   ١٦

  بالضعف

    مصر

   مصر  تسوية وضع يامن الجهني  ١٧

   مصر  تسوية وضع مصطفى حسن  ١٨

    ألمانيا  تمديد تجميد منهل حيدر  ١٩

    ألمانيا  تمديد تجميد نجاة قرحيلي  ٢٠



البعثات ومديري القانونية والبعثات بدراسة وضع تكليف محاسبة   ٢١

  وإيجاد حل مناسب علي األشقر

    فرنسا

    ألمانيا  ستة أشهر تجميد وضع ضحى دعبول  ٢٢

    ألمانيا  ستة أشهر حسين البعاجتمديد تجميد وضع   ٢٣

    فرنسا  مالحقة محمد خير الزعبي ماليا وقضائيا بالضعف  ٢٤

    تركيا  ستة أشهر تمديد إيفاد رنا عبد الفتاح  ٢٥

    الصين  تسوية وضع شيرين العلي  ٢٦

    الهند  ستة أشهر تمديد إيفاد علي حبيب  ٢٧

    فرنسا  للجلسة القادمة هنادي سكيفتأجيل عرض موضوع   ٢٨

    المانيا  موافاتنا بالمبالغ المطلوبة للبحث براءة محرزالطلب من   ٢٩

    دمشق  ة اسبوعإلى لبنان لمد مصطفى حمادةالموافقة على سفر   ٣٠

    مصر  تسوية وضع هدية الحمود  ٣١

    دمشق  تسوية وضع عزت ابراهيم  ٣٢

  
  معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 

                                       فاروق خضر
  الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               

  
  
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  مالك محمد عليالدكتور 

  

  

  أمين سر اللجنة التنفيذية
  محمد حافظ محمد                                                                                                                      

  الموقع اإللكتروني للنشر: صورة إلى


