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١٦/٨/٢٠١٧/تاريخ/٢٤/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   

 الموظف بلد اإليفاد ضــــــــــــــــوعالمو  لمادةا

 وفاء البعث  مالحقة مصعب الدعاس مالياً وقضائياً  ١

 وفاء البعث  مطالبة هيالنة حسين بالضعف وبنسبة ماتبقى من التزام ٢

 سنوسي حلب  تجميد وضع مريم الخلف ٣

 هناء دراسية  تمديد إجازة فراس محفوض الدراسية ٤

 سحر دمشق  مالحقة غرام طلب مالياً وقضائياً  ٥

 سحر دمشق  تمديد تجميد وضع ماهر سليم ٦

 وفاء البعث  مطالبة خالد شعار بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى من التزام ٧

 هناء دراسية  إنهاء إجازة رباب الجنيدي  الدراسية ٨

 هناء دراسية  منح حازم عيسى إجازة دراسية ٩

 هناء دراسية  اشد درويش  الدراسيةتمديد إجازة ر  ١٠

 هناء تشرين  مطالبة عبد الكريم ابراهيم بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى من التزام ١١

 هناء دراسية  تمديد إجازة يامن صقر  الدراسية ١٢

 هناء تشرين  تسوية وضع بشرى رزق ١٣

 ميمةا متميزين  تكليف مدير القانونية بدراسة موضوع حازم مسعود ورفاقه  ١٤

 هبة ايطاليا  مطالبة أنس حج زيدان بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى من التزام  ١٥

 هبة اليونان  مطالبة لندا الموعد بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى من التزام  ١٦

 هبة اليونان  مطالبة هادي جناد بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى من التزام  ١٧



 هبة األردن  قات وبنسبة ماتبقى من التزاممطالبة أحمد أحمد سعيد  بضعف النف  ١٨

 هبة اليونان  مطالبة باسم العبد الرحيم بضعف النفقات وبنسبة ماتبقى من التزام  ١٩

 هبة الجزائر  تسوية وضع سومر عبداهللا  ٢٠

 هبة أرمينيا  طي قرار مطالبة أيهم الغزالي  ٢١

 مازنة فرنسا  تسوية وضع منهل يوسف  ٢٢

 غفران دمشقأحمد راتب الجاسمتمديد تجميد وضع   ٢٣

 ازدهار حلبتمديد إيفاد فاطمة كيوان  ٢٤

 مازنة فرنسا  تمديد تجميد وضع ليال خليل  ٢٥

 مازنة فرنسا  مالحقة مصعب الزنيقة مالياً وقضائياً   ٢٦

 مازنة فرنسا  مالحقة علي الحموي مالياً وقضائياً   ٢٧

 مازنة افرنس  مالحقة معاوية الصالح مالياً وقضائياً   ٢٨
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