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  مالحظــــات          بلد اإليفاد  الموضوع   المادة

    دمشق  تمديد إيفاد ريما منصور ستة أشهر  ١

    دمشق  تمديد تجميد عبد العزيز الجفصي ستة أشهر  ٢

    البعث  أشهر ثالثةتمديد إيفاد مهند تللو   ٣

    الجزائر  لشيخ مالياً وقضائيا بالضعفمالحقة صبري أحمد ا  ٤

    ألمانيا  وتجميد وضعه أحمد الخضورتعديل مدة إيفاد   ٥

    ألمانيا  تجميد وضع مراد محرز  ٦

    تركيا  تمديد إيفاد عادل بري ستة أشهر  ٧

    البعث  الموافقة على تبديل كفالة مصعب الدعاسالتريث ب  ٨

    اليابان  صرف رسوم التسجيل الجامعي رشا عامر  ٩

    دراسية  أيهم حسن تمديد إجازة  ١٠

    دمشق  تمديد إيفاد مصطفى حمادة ستة أشهر  ١١

    دمشق  تمديد إيفاد نبال الصالح ستة أشهر  ١٢

    دمشق  تجميد وضع الهام العقدة ستة أشهر  ١٣

    دمشق  تمديد إيفاد يعرب علي ستة أشهر  ١٤

    دمشق  تمديد إيفاد ظريف حسن ستة أشهر  ١٥

    تشرين  أشهرثالثة ديد إيفاد مهند غانم تم  ١٦

    البعث  تمديد إيفاد ياسمين الخطيب ستة أشهر  ١٧

    قبل اإليفاد  مطالبة بهجت نصور بما انفق عليه  ١٨

    دراسية  تمديد االجازة الدراسية ربا معلم  ١٩

    الجزائر  مؤتمر علمي محمود عجاج حضور الموفقة على   ٢٠

    المانيا  تنكاف عن اإليفادباالسشعبان جهني  رد طلب  ٢١

    بريطانيا  تمديد إيفاد أيمن المرعي ستة أشهر  ٢٢



    قبل اإليفاد  إيفاد أريج العموري إلى جامعة البعث  ٢٣

    دمشق  طوني الخوري  مراسلة كلية الصيدلة بخصوص  ٢٤

    المعهد العالي  بعد التدقيقبسمة الغصين  إعادة عرض موضوع   ٢٥

    ايطاليا  وافاتنا بتقرير مفصل عن وضعهابم مرفت مطلقابالغ   ٢٦

    فرنسا  نوري المحمدالتريث بالبت بوضع   ٢٧

    فرنسا  ذياب الحسنالتأكيد على قرار مالحقة   ٢٨

    فرنسا  مديد إيفاد رهف طنوس التريث بموضوع ت  ٢٩

    فرنسا  مالحقة عبد الرزاق شيخوني مالياً وقضائيا بالضعف  ٣٠

    فرنسا  ستة أشهر تمديد إيفاد مريم سمعان  ٣١

    مصر  تمديد إيفاد رشوان المشهور ستة أشهر  ٣٢

    قبل اإليفاد  إيفاد طوني سلوم  ٣٣

    قبل اإليفاد  منح أبناء الشهداء  ٣٤

    دراسية  إجازة دراسية آزد زيودمنح   ٣٥

    حلب  تسوية وضع محمد البكور  ٣٦

  
  

  معاون وزير التعليم العالي                                             مدير البعثات العلمية                                 
                                       فاروق خضر

  الدكتور محمد حسان الكردي                                                                                               
  
  
  مصدق
  م العاليوزير التعلي

  مالك محمد عليالدكتور 
  

  

  أمين سر اللجنة التنفيذية
  محمد حافظ محمد                                                                                                                       


