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١٥/٤/٢٠١٥/تاريخ/١٤/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
برئاسة :/١٥/٤/٢٠١٥الواقع في   األربعاءاجتمعت اللجنة يوم   

 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 سحر دمشق تمديد إيفاد منصور أبو قصب ١

 سحر دمشق تمديد تجميد وضع نور حبشي ٢

 سحر دمشق إعادة عرض وضع سعيد ابراهيم ٣

 ازدهار حلب تمديد إيفاد أحمد شاشو ٤

 فريدة البعث إحالة ملف حسين حسن إلى اللجنة القانونية ٥

 سناء الجزيرةالتريث بالبت بموضوع سارة عبد الكسار لبداية الفصل الصيفي ٦

 روشان المانيا مالياً وقضائياً بالضعفمالحقة نضال صالح  ٧

  فرنسا مطالبة خالد الصعوب بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام ٨

 مازنة فرنسا تمديد تجميد وضع نوري المحمد ثالثة أشهر ٩

 مازنة فرنسا تجميد وضع بشار نصور ستة اشهر أخيرة يدتمد ١٠

 مازنة فرنسا تشكيل لجنة مختصة لدارسة ملف رزق شحود ١١

 مازنة فرنسا تعديل مطالبة  عبد السميع الكدرو لتشمل اإليفادين ١٢

 مازنة فرنسا رد طلب جوجينا مالش بمنحها تاشيرة خروج إلى لبنان ١٣

 مازنة فرنسا تمديد إيفاد فادي الفروح ستة أشهر أخيرة ١٤

 مازنة فرنسا تجميد وضع محمد دامس التركماني ستة أشهر ١٥

 مازنة فرنسا ف رواتب منهل يوسفإعادة صر  ١٦

 مازنة فرنسا ليال خليل إعادة صرف رواتب ١٧



 مازنة فرنسا حسن لولوإعادة صرف رواتب  ١٨

 مازنة فرنسا إعادة صفة إيفاد فادي أبو شوشة  ١٩

 مازنة فرنسا  جردي إلى المثلالتعديل مطالبة رجاء   ٢٠

 مازنة فرنسا  اد الخارجيتعديل مطالبة مجد الصايغ إلى المثل عن اإليف  ٢١

الموفد  لىالموافقة على تكليف د.منى بيطار باإلشراف ع  ٢٢

  حسان السلوم

 مازنة فرنسا

  سنوسي  البعث  تمديد إيفاد حنان أحمد ستة أشهر  ٢٣

  غفران  دمشق  تجميد وضع كنان محمد ستة  أشهر  ٢٤

  سنوسي  البعث  تجميد وضع جابر محمد ستة أشهر  ٢٥

  هبة  بريطانيا  تعديل مطالبة تمام القاضي على المثل  ٢٦

الطلب من حكمت عثمان موافاتنا بتقرير دراسي مفصل من   ٢٧

  األستاذ المشرف

  هبة  تركيا

  هبة  تركيا  إعادة عرض وضع ناصر العباس مع الحاالت المشابهه  ٢٨

  سنوسي  البعث  تمديد إيفاد فاطمة إدريس ثالثة أشهر  ٢٩

  سنوسي  البعث  زان إدريس ثالثة أشهرتمديد إيفاد سو   ٣٠

  سناء  روسيا  تحويل ملف خالد قاسم إلى مديرية العالقات الثقافية  ٣١

  غفران  دمشق  تمديد إيفاد عدنان عليوي ستة أشهر  ٣٢

  روشان  المانيا  تعديل مطالبة وائل الراعي لتشمل اإليفادين  ٣٣

  أميمة  قبل اإليفاد  إيران إلىحمد يوسف أإيفاد   ٣٤
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