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 سحر دمشق  تمديد إيفاد مجد عبد الرحمن 2

 سحر دمشق  تمديد إيفاد أنس عبده 3

 سحر دمشق  تسوية وضع عدنان اسبر 4

 ازدهار قرطبة تسوية وضع والء الماللي5

 ازدهار روسيا  صرف أطروحة رشا غالي 6

 ازدهار روسيا  صرف أطروحة ميس عيسى 7

 ازدهار الجزيرة تجميد وضع سارة عبد الكسار 8

 هبة تركيا تمديد تجميد محمد الفاضل ستة أشهر أخيرة9

 هبة بريطانيا  طي قرارا مطالبة ريم دقماق 10
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 غفران حلب دا كدونإعادة صفة إيفاد جي 12

 سوزان اليابانالموافقة على صرف رسوم محمود ساعود13

 سوزان صربيا تمديد تجميد عمران الرشيد  14

 وفاء البعث إعادة صفة إيفاد نور الحريري  15

 وفاء البعث خطاب إعادة صفة إيفاد أحمد الشيخ  16

 وفاء البعث تمديد إيفاد محمود محمد  17



 فريدة تشرين تمديد إيفاد عالء حبيب  18

 فريدة تشرين  تمديد إيفاد صفاء نعامة  19

 غفران الفراتمالحقة محمد الجدعان مالياً وقضائياً  20

 غفران الفرات مالحقة عيسى البالع مالياً وقضائياً   21

  أميمة  قبل اإليفاد  ي إلى جامعة دمشقإيفاد شادي بليد  22

  مالك  متميزين  مطالبة سلمى أبو عساف و فادي أحمد بضعف النفقات  23

 غفران الفرات مالحقة محمد عبود العلي مالياً وقضائياً   24

 محمود دراسية  عدم الموافقة على منح شذا السلومي إجازة دراسية  25

 محمود دراسية  لمدة عام بال أجرتمديد إجازة ماهر الدغالوي الدراسية   26

 محمود دراسية  التريث بمنح ناظم درويش إجازة دراسية  27

 سوزان صربيا  تجميد وضع جيانا جروج  28

 مازمة فرنسا تمديد إيفاد رزق شحود والموافقة على عنوان بحثه للدكتوراه 29
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