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24/9/2014تاريخ  /38 /التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
  :مادة الغير قررت مايلي/  42/  قشتها للمواد البالغ عددها وبعد منا       
 مالحظــــات بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

  دراسية إنهاء إجازة سهى مرعي الدراسية 1

  دراسية إنهاء إجازة رنا هوال الدراسية 2

  دراسية إنهاء إجازة دياال كرمو الدراسية 3

  الفرات 15لحساني وفق المرسومتسوية وضع نهلة ا 4

  الفرات 15تسوية وضع إسماعيل الشبلي وفق المرسوم 5

  الفرات 15تسوية وضع آالء الوكاع وفق المرسوم 6

  قبل اإليفاد إنهاء إيفاد محمد الكنجو ومطالبته بالنفقات 7

  قبل اإليفاد عدم قبول كفالة موظف للمتميزين 8

  انكلترا الياً وقضائياً مالحقة علي األبرا هيم م 9

  انكلترا مالحقة حسين الطافش مالياً وقضائياً  10

  فرنسا صرف رسوم منهل يوسف 11

  فرنسا 15تسوية وضع رامية مزيك وفق المرسوم 12

  فرنسا إيقاف رواتب فراس خالد 13

  فرنسا تمديد إيفاد فادي الفروح 14

  فرنسا تمديد إيفاد أمير اسطفان 15

  المانيا مالحقة أحمد هالل مالياً وقضائياً  16

  المانيا مالحقة أحمد ياسين مالياً وقضائياً  17



  المانيا  مالحقة جمعة الكردي مالياً وقضائياً  18

  المانيا مطالبة شذى بركات بضعف ما أنفق عليها 19

  اسبانيا صرف رسوم ميالد يوسف 20

  كوبا ية الطب البشريتحويل إيفاد أمجد الشفيع لصالح كل 21

  تركيا تمديد إيفاد ناصر العباس 22

  حلب تجميد وضع خديجة نصراهللا 23

  تشرين تجميد وضع حسان علي 24

  مصر نمير محفوض فادتمديد إي 25

  مصر صرف رسوم نسرين ديب 26

  قبل اإليفاد انهاء إيفاد منقذ شموط ومطالبته بالنفقات 27

  اليابان رشا عامر تعديل قرار تجميد 28

  الصين د احمد جقالنفاتمديد إي 29

  فرنسا مالحقة  فواز مرتضى مالياً وقضائياً  30

  فرنسا تعيين عمران المغربي في الجهة الموفد لصالحها 31

  تركيا صرف رسوم مريم الياسين 32

  رومانيا تجديد جواز سفر يحيى زكريا عن طريق السفارة  33

  البعث لبت بوضع أحمد خطاب لحين ورود النتائجالتريث با 34

  حلب  هى الحراميتطي قرار مالحقة من 35

  دراسية تمديد إجازة خالد معاد الدراسية 36

  فرنسا منح حسام حنا تأشيرة خروج 37

  قبل اإليفاد رد طلب نادين سفر بترشيحها على المنحة 38



  قبل اإليفاد إيفاد المتميزين 39

  قبل اإليفاد طلب حمد الشيباني بتبديل كفالتهرد  40

  دراسية تمديد إجازة عفراء الدريوسي الدراسية 41

  تركيا تأجيل موضوع مهند بدور للجلسة القادمة 42

  ـليـم العــــالـيمدير البعثات العلمية                                                                         مـــعاون وزيـــر التـع
  فاروق خضر                                            

  الدكتور عبد المنير نجم                                                                                              
  
  مصدق

  وزير التعليم العالي
  

  محمد عامر الماردينيالدكتور     
  

  ر اللجنة التنفيذيةأمين س
محمد حافظ محمد                                          الموقع اإللكتروني للنشر                                                             : صورة إلى


