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  بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

  البعث  تجميد وضع محروس األحمد وتعديل اسم شهادته  1

  تشرين  تجميد وضع أبو العالء زرقة  2

  إجازة دراسية  تمديد اإلجازة الدراسية نيرمين مخلوف  3

  دمشق  ازن عباستمديد إيفاد م  4

  مصر  تمديد إيفاد إيمان نحيلي  5

  الفرات  تمديد إيفاد باسل عودة  6

  الفرات  مالحقة محمد الجدعان مالياً وقضائياً بضعف النفقات  7

  حلب  التريث بالنظر بوضع حميدي رديني حتى صدور النتائج النهائية  8

  تشرين  تمديد إيفاد أحمد علي  9

وقضائيا بضعف النفقات عن اإليفاد الداخلي  مالحقة قصي العمر مالياً   10

  والخارجي

  فرنسا

  فرنسا  مالحقة محمد المحمد مالياً وقضائياً بضعف النفقات  11

  فرنسا  مالحقة طرفة مصطفى مالياً وقضائياً بضعف النفقات  12

  فرنسا  تمديد إيفاد طله المللي  13

  فرنسا  ضعف النفقاتالتأكيد على مالحقة هنادي سكيف مالياً وقضائياً ب  14

تكليف السيد رئيس اللجنة باالتصال بجامعة البعث من أجل بحث وضع   15

  الموفدة هند الجزائرلي

  فرنسا

  دراسية  تمديد اإلجازة الدراسية ندى البني  16



  المانيا  مالحقة مصطفى محمود مالياً وقضائياً بضعف النفقات  17

  اسبانيا  تجميد إيفاد بالل ملحم للمرة األخيرة  18

مخاطبة مديرية التقويم واالعتماد للتأكد من اعتمادية الجامعة التي سجل بها   19

  مصعب زنيقة

  فرنسا

  فرنسا  رد طلب دياال معروف  20

  فرنسا  مراسلة وزارة الدفاع بخصوص أنس الشيخ  21

  تشرين  تمديد إيفاد على حسن  22

  تشرين  تجميد وضع قصي أحمد  23

  تشرين  ساليمة تجميد إيفاد أسامة  24

  تشرين  تمديد إيفاد نورا أحمد  25

  تشرين  تجميد إيفاد مصطفى األيوب  26

  روسيا  رد طلب خالد عمر بصرف رسوم تعادل الشهادة  27

  دمشق  تمديد تجميد لينا عودة  28

  تشرين  تسوية وضع فواز نداف  29

  فرنسا  تعديل مدة إيفاد لبانة شدود  30

  المعهد العالي  حمدتعديل قرار إيفاد سامر أ  31

  حلب  تسوية وضع ياسر الحسين  32

  تشرين  تعديل تسوية مجدلين اإلبراهيم  33

  اليابان  صرف رسوم بهاء الدين غزاوي  34

  المعهد العالي  تعديل قرار تسوية هبة العطوان  35
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