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 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 سحر دمشق ميادة موسىتسوية وضع  ١

 سحر دمشق هنادي الطوطوتسوية وضع  ٢

 سحر دمشق دورة اللغة تصحيح مطالبة عال فرج لتشمل ٣

 سحر دمشق مراسلة شعبة التجنيد بخصوص نضال محمد ٤

 سناء االتحاد تسوية وضع حمود العجيل ٥

 نبيلة مصر تمديد تجميد وضع محمد محمد ٦

 نبيلة مصر تمديد إيفاد فايز الخليف ستة أشهر وتجميد وضعه ستة أشهر ٧

 نبيلة مصر تجميد وضع جهاد عباس ٨

 نبيلة مصرمن تغطية المنحة للمستلزمات الدراسية ليحيى الصليبي التأكد  ٩

 روشان المانيا مالحقة شغف الزوربا مالياً وقضائياً  ١٠

 سوزان اليابان صرف رسوم نوار أحمد ١١

رد طلب ضياء محمد و لطفي وهبة بخصوص تسوية وضعهما  ١٢

 متممات إيفاد وإعادة عرض كل الحاالت المشابهه

 غفرانعاليالمعهد ال

 هبة رومانيا تحويل ملف يوسف األسعد إلى العالقات الثقافية لترشيحه  ١٣

 هبة بلجيكا مالحقة محمد حمشو مالياً وقضائياً  ١٤

 بيان الصين عدم الموافقة على تعويض عالء العزي رسوم اإلقامة  ١٥

 بيان الصين تمديد إيفاد محمد الحسين ١٦



 سناء روسيا قدومها وفق نظام اإلجازة السنوية ةبإمكاني ميس عيسىإبالغ  ١٧

 مازنة فرنسا تجميد وضع هنادي سكيف ١٨

 مازنة فرنسا تمديد تجميد وضع عمار جديني  ١٩

 مازنة فرنسا  صرف رسوم معاوية الصالح  ٢٠

 مازنة فرنسا  تعديل مطالبة خالد القاسم إلى المثل  ٢١

  هبة  تركيا  ضعها لمدة عاموتجميد و  مريم الياسينتعديل مدة إيفاد   ٢٢

  مريم  المانيا  تجميد وضع ماهر طيفور  ٢٣

  مريم  المانيا  تمديد تجميد وضع ايهاب سعد الدين  ٢٤

  مريم  المانيا  تعديل مطالبة عصام خليل إلى المثل  ٢٥

 سحر دمشق  تمديد تجميد وضع عبد الوهاب دهمان  ٢٦

 سحر دمشق  تمديد تجميد وضع ويصال عمر  ٢٧

  سناء  روسيا  مراسلة وزارة الموارد المائية بخصوص محمد ربيع باكير  ٢٨

  ازدهار  حلب  تمديد تجميد ميس الشياح  ٢٩

  محمود  دراسية  تمديد إجازة ايشام الزعبي الدراسية  ٣٠

  محمود  دراسية  مراسلة الجهة العامل لديها محمد القادري بخصوص إجازته  ٣١

  محمود  دراسية  لنجارمراسلة وزارة الزراعة بخصوص غنى ا  ٣٢

  بيان  الهند  تمديد إيفاد مهران زيتي  ٣٣

  بيان  الصين  طي قرار مالحقة شيرين العلي   ٣٤

  أميمة  قبل اإليفاد  صرف رسوم تسجيل المميزين  ٣٥

  محمود  دراسية  تمديد إجازة سمية البريدي الدراسية  ٣٦

  نبيلة  مصر  التأكيد على قرار تجميد وضع ربيع الحسن  ٣٧



  منتصر  متميزين  سلة وزارة المالية بخصوص التعويض المعاشي للمتميزينمرا  ٣٨

  التعليم العالي رـعاون وزيـم                                مدير البعثات العلمية                                            
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