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 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة

 سحر دمشق تسوية وضع كندة دندن ١

 سحر دمشق تمديد تجميد وضع حمانة غراب ٢

 غفرانالمعهد العالي عف وبنسبة ما تبقى من التزاممطالبة فراس العمري بالض ٣

 غفران حلب تجميد وضع طه عبيد لمدة عام ٤

 غفران حلب تجميد وضع محمود وادي ستة أشهر ٥

 سناء حلب مالحقة ابراهيم الديبو مالياً وقضائياً  ٦

 ازدهار حلب تمديد إيفاد نايف المحمد ٧

 انبي ايران مطالبة ريهام خليفة بالضعف ٨

 رامي كفاالت فك كفالة عبداهللا خجا ٩

 رامي كفاالت فك كفالة عالء سبيهي ١٠

 محمود دراسية إنهاء إجازة تماضر صقر الدراسية ١١

 نبيلة مصر تمديد تجميد وضع عبداهللا الجنيد ١٢

تجميد وضع ميرنا دالي لمدة عام وتحول إلى تمديد وفق  ١٣

 العالياألسس المعتمدة بقرار مجلس التعليم 

 نبيلة مصر

  نبيلة  مصرمطالبة عمار عنجريني بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام ١٤

  نبيلة  مصر مالحقة سمر صافيتا مالياً وقضائياً  ١٥

  نبيلة  مصر مطالبة نوري محمد بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى من التزام ١٦



  نبيلة  مصر طي قرار اللجنة المتضمن تسوية وضع محمد عيسى ١٧

تجميد وضع نمير محفوض لمدة عام وتحول إلى تمديد وفق  ١٨

 األسس المعتمدة بقرار مجلس التعليم العالي

 نبيلة مصر

  نبيلة  مصر مالحقة سمير العبداهللا مالياً وقضائياً   ١٩

  نبيلة  مصر  راد بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزاملممطالبة حسين ا  ٢٠

  نبيلة  مصر  كجي ستة أشهرتمديد تجميد وضع سحر كمر   ٢١

  نبيلة  مصر  التأكيد على تجميد إيفاد ريبر خلف لحين تسجيله بالدكتوراه   ٢٢

تجميد وضع رنيم الجبيلي لمدة عام وتحول إلى تمديد وفق   ٢٣

 األسس المعتمدة بقرار مجلس التعليم العالي

 نبيلة مصر

 نبيلة مصر  مراسلة مديرية العالقات الثقافية بخصوص حسين ناصوري  ٢٤

نهاية العام الدراسي الستكمال الوثائق لمنح والء حمدان مهلة   ٢٥

  المطلوبة لقرار اإليفاد

  أميمة  متميزين

  أميمة  متميزين  الموافقة على اختصاصات الطالب المتميزين  ٢٦

  محمود  دراسية  إنهاء إجازة منال ملص الدراسية  ٢٧

  محمود  دراسية  منح فراس يوسف إجازة دراسية  ٢٨

  روشان  المانيا  تعديل قرار مالحقة هيثم شموط  ٢٩

  هبة  ايطاليا  إعادة صرف رواتب داني الديب  ٣٠

  رامي  كفاالت  فك كفالة غفار منصور  ٣١

  بيان  ايران  إعادة صرف رواتب الياس الطلي  ٣٢

  سحر  دمشق  تجميد وضع طوني الخوري  ٣٣

  نبيلة  مصر  ليمراسلة مديرية العالقات الثقافية بخصوص رنيم الجبي  ٣٤



  نبيلة  مصر  انتظار قرار مجلس التعليم العالي بخصوص  ربيع الحسن   ٣٥

  مازنة  فرنسا  التأكيد على تجميد وضع هنادي سكيف  ٣٦
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