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٢٩/١٠/٢٠١٤تاريخ  /٤٢ /التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   

برئاسة :٢٠١٤ /٢٩/١٠الواقع في   األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   
 

  / مادة الغير قررت مايلي: ٣٢ /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها 
 مالحظــــات ادبلد اإليف الموضــــــــــــــــوع المادة

  دمشق لمدة عام -أ - تجميد وضع نضال محمد وفق الفقرة ١

  تركيا مالحقة رنا عبد الفتاح مالياً وقضائياً  ٢

  تركيا مالحقة ختام حمرة مالياً وقضائياً  ٣

  ايطاليا مالحقة عدنان كزو مالياً وقضائياً  ٤

  رومانيا تمديد إيفاد يوسف األسعد  ٥

  المانيا ستة أشهر أخيرةهم درويش أيتجميد وضع  ٦

  المانيا تمديد تجميد وضع نضال صالح ٧

  المانيا تعديل مطالبة هال محفوض ٨

  المانيا مالياً وقضائياً  ميسون درويشمالحقة  ٩

  المانيا مالياً وقضائياً  مازن شرف الدينمالحقة  ١٠

  المانيا مالياً وقضائياً  محمد خالد شقفةمالحقة  ١١

  المانيا تمديد إيفاد إياد رمضان ١٢

  تشرين تجميد وضع محمد مصري ١٣

  تشرين تمديد تجميد سليمان صالح ١٤

  تشرين تجميد وضع مجد سليمان ١٥



  فرنسا إلى اللجنة القانونية لدراسته حسين العمرتحويل ملف  ١٦

  فرنسا تحويل ملف أمين اسكندر إلى اللجنة القانونية لدراسته  ١٧

  فرنسا تمديد إيفاد ابراهيم حاتم ١٨

  تشرين تمديد تجميد وضع طارق الهندي  ١٩

  البعث تسوية وضع بدور الزيات ٢٠

  الفرات مطالبة محمد العبد بالنفقات ٢١

  دراسية تحويل ملف خالد معاذ إلى اللجنة القانونية لدراسته  ٢٢

 معتز غنومإلى روسيا وترشيح محمد فراس أبو حسن إيفاد  ٢٣
 على المنح المتوفرة

  قبل اإليفاد

  فرنسا مالحقة سالم صباهي مالياً وقضائياً  ٢٤

  فرنسا بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام عبير عسكر مالياً مطالبة  ٢٥

  فرنسا ستة أشهر أخيرة تمديد تجميد وضع ميمون الجبل ٢٦

  فرنسا القادم العام ويصدر القرار في بداية تمديد إيفاد أحمد سنيور ٢٧

  فرنسا مالحقة فاهم الحميدي مالياً وقضائياً  ٢٨

  حلب طي قرار مالحقة أحمد الخليف ٢٩

  حلب طي قرار مالحقة عبد الرحمن الخميس ٣٠

   قبل اإليفاد  تحويل طلبات نقل المتميزين إلى مدير الشؤون القانونية  ٣١

   تركيا  انونية لدراستهتحويل ملف مريم الياسين إلى اللجنة الق  ٣٢
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