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  مالحظــــات          بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

    مصر  مالحقة محمد عيسى قضائيا وماليا بالضعف  ١

    ارمينيا  مالحقة طاهر حميدي قضائيا وماليا بالضعف  ٢

    المانيا  مالحقة جهاد الشولي قضائيا وماليا بالضعف  ٣

قرار بتغير اختصاص صالح الدين  إصدار عدم الموافقة على  ٤

  الخلف لعدم الحاجة لذلك

    الصين

    الصين  مالحقة رامي بدوي قضائيا وماليا بالضعف  ٥

    مصر  مطالبة رال المغوش بما انفق عليها  ٦

    الفرات  تمديد إيفاد محمد الرفيد ستة أشهر  ٧

    البعث  تمديد إيفاد جميل البكور ستة أشهر  ٨

    فرنسا  مطالبة سيمون ديبة إلى المثلتعديل قرار   ٩

    فرنسا  تجميد إيفاد جوزيف عبد النور ستة أشهر  ١٠

    فرنسا  د أسدمالتأكيد على قرار تجميد مح  ١١

    فرنسا  مالحقة دارين يوسف قضائيا وماليا بالضعف  ١٢

    فرنسا  مالحقة بسام المحمد قضائيا وماليا بالضعف  ١٣

    ألمانيا  قضائيا وماليا بالضعف مالحقة فادي خريش  ١٤

    ألمانيا  مالحقة أحمد يونس أحمد قضائيا وماليا بالضعف  ١٥

    المانيا  مالحقة فراس الناصيف قضائيا وماليا بالضعف  ١٦

    فرنسا  مراسلة محمد حرفوش لموافاتنا بسير دراسته بالتفصيل  ١٧

    فرنسا  أشهر ثالثةتجميد إيفاد خلدون غزال   ١٨

    فرنسا  إيفاد ربى األحمد ستة أشهرتمديد   ١٩

مراسلة غالية الشيخ موس لموافاتنا باالختصاص الذي سجلت به   ٢٠

  ١وصورة عن الماستر 

    فرنسا



    مصر  تمديد إيفاد علي سمعول ستة أشهر  ٢١

    مصر  طي قرار مالحقة محمد مرشد الظاهر  ٢٢

    مصر  مالحقة قيس سلطان قضائيا وماليا بالضعف  ٢٣

    صربيا  قرار تمديد هاشم شربا من نفقة الدولة إلى منحة تعديل  ٢٤

    صربيا  تعديل قرار تمديد ربا الماغوط من نفقة الدولة إلى منحة  ٢٥

    دمشق  تمديد إيفاد كنان محمد ستة أشهر  ٢٦

    تشرين  تمديد إيفاد فاتن فوز ستة أشهر  ٢٧

    تشرين  -أ-تجميد إيفاد يوسف الغزالي لمدة عام وفق الفقرة  ٢٨

    فرنسا  الموافقة على تسجيل حسن لولو في معهد الكنام  ٢٩

    فرنسا  تجميد إيفاد فواز مرتضى ستة أشهر  ٣٠

    دمشق  رد طلب عدنان اسبر بطي قرار التجميد  ٣١

    مصر  مالحقة محمد بوريش قضائيا وماليا بالضعف  ٣٢

    مصر  تسوية وضع شادي علي  ٣٣

    دمشق  ة تشرينتحويل إيفاد هيلين نعيسة إلى جامع  ٣٤

    دراسية  منح زينات المسالمة إجازة دراسية  ٣٥

    قبل اإليفاد  إيفاد طالب المركز الوطني للمتميزين  ٣٦

    فرنسا  عدم الموافقة على تبديل كفالة حسن لولو  ٣٧

  معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                       فاروق خضر

  الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
  

  مصدق
  وزير التعليم العالي

  مالك محمد عليالدكتور 
  

  اللجنة التنفيذية أمين سر
  محمد حافظ محمد                                                                                                                         


