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 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 نائل الفرات تمديد إيفاد أحمد السلوم ١

 سناء قرطبة تجميد وضع والء الماللي ٢

 نبيلة مصر الرزاق القصير تمديد إيفاد عبد ٣

 نبيلة مصر تجميد وضع علي زغير ٤

 نبيلة مصر تجميد وضع محمد نصور ٥

 مازنة فرنسا عايدة حبيبالتأكيد على تجميد وضع  ٦

 مازنة فرنسا سليمان سليمانتجميد وضع  ٧

 مازنة فرنسا معاذ الركابيالتأكيد على تجميد وضع  ٨

 مازنة فرنسا صرف رسوم حسين العواد ٩

 مازنة فرنسا مالحقة محمد حرفوش مالياً وقضائياً  ١٠

 سناء روسيا مطالبة عبد الرزاق سليمان بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام ١١

 مازنة فرنسا التأكيد على تجميد وضع هنادي سكيف ١٢

 مازنة فرنسا الموافقة على بحث يعرب عودة ١٣

 مازنة فرنسا اس يوسففر تشكيل لجنة فنية لدراسة أبحاث  ١٤

 سحر دمشق وتجميد وضعها لمدة عامين نورا مرادطي قرار مطالبة  ١٥

 سحر دمشق تمديد إيفاد رنان السايغ ١٦

 فريدة تشرين تمديد تجميد وضع برهان مصطفى ١٧



 فريدة تشرين عبد الكريم ابراهيمتمديد تجميد وضع  ١٨

 هبة تركيا تجميد وضع محمد الفاضل  ١٩

 هبة تركيا  عبداهللا الحمادياسلة معهد تعليم اللغات بحلب بخصوص مر   ٢٠

 هبة بلجيكا  سوسن عليالتريث بتسوية وضع   ٢١

  روشان  المانيا  تعديل مطالبة وسيم باهرلي إلى المثل  ٢٢

  بيان  الصين  صرف رسوم محمد ددو  ٢٣

 مازنة فرنسا  محمود حسنالموافقة على موضوع أطروحة   ٢٤

 مازنة فرنسا  مالحقة محي الدين عمران مالياً وقضائياً   ٢٥

 سناء روسيا  مطالبة محسن أحمد بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  ٢٦

 هبة تركيا  تجميد وضع عمار ملحم  ٢٧

  محمود  دراسية  منح هديل الطباخ إجازة دراسية  ٢٨

  محمود  دراسية  تمديد إجازة علي الحسين الدراسية  ٢٩

  محمود  دراسية  ازة أسامة الراهب الدراسيةتمديد إج  ٣٠

  محمود  دراسية  تمديد إجازة أنس ضميرية الدراسية  ٣١

  محمود  دراسية  تمديد إجازة نيرمين مخلوف الدراسية  ٣٢

  فريدة  البعث  تمديد إيفاد حنان المبارك  ٣٣

  نائل  الفرات  محسنة الهنديتمديد إيفاد   ٣٤

  ميرا  كفاالت  فك كفالة أيهم عبداهللا  ٣٥

مهلة شهر ونصف للمباشرة في الجهة  عمران المغربيمنح   ٣٦

  الموفد لصالحها تحت طائلة مالحقته مالياً وقضائياً 

  محمد  فرنسا

  فريدة  تشرين  صفاء نعامةالموافقة على بحث   ٣٧



  مصر  نبيلة  للعام القادم المصرية  ترشيح داليا محرز على المنح  ٣٨
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