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1/7/2015/تاريخ/ 25م /التنفيذية للبعثات العلمية رققرار اللجنة   

 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادة ا

 سحر دمشق ية وضع ديانا وردةتسو  1

 فريدة تشرين تمديد إيفاد بشرى رزق 2

 سنوسي حلب تمديد إيفاد منار جربوع 3

 سنوسي حلب تمديد إيفاد عالء العبد ثالثة أشهر 4

 سنوسي حلب التريث بالبت بوضع حسان حمادي حتى نهاية العام الدراسي 5

 سنوسي حلب م الدراسيالتريث بالبت بوضع أحمد حسن حتى نهاية العا 6

الطلب من حنان قفورة موافاتنا بتقرير دراسي مفصل عن سير  7

 دراستها وإرفاق شهادة الماجستير التي حصلت عليها

 محمود دراسية

والمتضمن   تنفيذ قرار المحكمة بخصوص محمد النشواتي 8

 وقف تنفيذ القرار المشكو منه جزئياً فيما يجاوز النفقات.

 روشان المانيا

والمتضمن وقف  تنفيذ قرار المحكمة بخصوص ميالد حنحون 9

 تنفيذ القرار المشكو منه جزئياً فيما يجاوز النفقات.

 روشان المانيا

 مازنة فرنسا تمديد إيفاد كنانة محرز 10

 مازنة فرنسا تمديد إيفاد فاروق عميش 11

 نةماز  فرنسا تمديد تجميد وضع زياد محمد ستة أشهر أخيرة 12

 سنوسي حلب تمديد إيفاد جميلة درباس 13

 سحر دمشق تمديد تجميد وضع تمام ديوب ستة أشهر أخيرة 14



الموافقة المبدئية على نقل دراسة نضال محمد إلى جامعة  15
 البعث

 سحر دمشق

 سحر دمشق تسوية وضع مي زغيبة 16

 نائل الفرات تعديل قرار اللجنة بمطالبة عبداهللا التايه بمثل النفقات 17

 نبيلة مصر إعادة صفة اإليفاد للموفد ريبر خلف 18

 محمود دراسية تمديد إجازة محمد وطفة الدراسية  19

 محمود دراسية تمديد إجازة لينا الحمصي الدراسية  20

 هبة تركيا مالحقة براء كسر غليون مالياً وقضائياً   21

 بيان ايران  تمديد إيفاد وسام ابراهيم  22

 بيان ايران ديد إيفاد منتجب غانمتم  23

وتمديد  -أ –طي قرار تجميد إيفاد صفاء نعامة  وفق الفقرة   24

 إيفادها لمدة عام

 فريدة تشرين

إعادة عرض وضع عمر أبو فخر بنهاية شهر أيلول بعد   25
 تسجيله بالدكتوراه

 هبة إيطاليا
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