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 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 سحر القلمون مطالبة بهاء الشرع بالضعف وبنسبة ما تبثى من التزام 1

 سحر دمشق مطالبة علي منون بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام 2

 سنوسي حلب ثالثة أشهر تمديد إيفاد إيالف العيسى 3

 بيان ايران تسوية وضع لورين أحمد 4

 بيان ايران تعديل تسوية وضع نسرين حداد  5

 بيان الصين سنة لغة صينية حمد محمودممنح  6

 بيان الصين سنة لغة صينية  علي بدور و أحمد عبداهللامنح   7

 روشان المانيا تمديد تجميد وضع يوسف سليمان 8

 مريم المانيا إياد خضرتعديل اسم كفيل  9

 مريم المانيا مالحقة ماهر النعسان مالياً وقضائياً بالضعف 10

 مريم المانيا مالحقة محمد كدور مالياً وقضائياً  11

 مريم المانيا مالحقة ضحى دعبول مالياً وقضائياً  12

 محمود دراسية إنهاء إجازة مالك علوش الدراسية 13

 محمود دراسية وفق الفقرة ح تمديد إجازة نجدت سالمي الدراسية 14

 فريدة البعث امعةوفق قرار مجلس الج أريج العموريتحديد بدء إيفاد  15

 سحر دمشق إعادة صفة إيفاد وسيم هدايا وتمديد إيفاده 16

 فريدة تشرين تجميد وضع مدى ديوب 17



 غفران البعث  مطالبة خليل الفرج بضعف النفقات 18

 غفران دمشق عن اإليفادين لنفقاتبضعف امطالبة زيدون الحلبي   19

 نبيلة مصر   تجميد وضع غدير ميرو  20

 سناء روسيا  ياسر عبد الوهابلموافقة على بحث ا   21

  رامي  كفاالت  فك كفالة عالء غانم  22

  غفران  البعث  لنفقاتبضعف امطالبة أحمد الخليل   23

  غفران  تشرين  تمديد إيفاد حسن األحمد  24

  بيان  الهند  إعادة صرف رواتب محمد اسماعيل و داليا برهوم  25

  بيان  الهند  تمديد إيفاد أميرة فاهود  26

  بيان  ايران  لديها فراس حسينومراسلة وزارة التربية لبيان وضع   27

  محمود  دراسية  إجازة دراسية حسين صالحعدم الموافقة على منح   28

  هبة  ارمينيا  زيد حسينوالتأكيد على قرار اللجنة القانونية بخصوص   29

  هبة  كوبا  عبد الجبار عبد الوهابإعادة صرف رواتب   30

بخصوص وليم  المعلم  مركز القياس والتقويم في الوزارة ة مراسل  31

  للتأكد من اعتمادية معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة

  محمود  دراسية
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