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3/6/2015/تاريخ/21التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع المادة 

 محمود دراسية اف وعد طر  عتمادية الجامعة بخصوص التأكد من ا 1

 محمود دراسية إنهاء إجازة صفاء األزكي الدراسيةالتأكيد على  2

 هبة ايطاليا وتعديل مدة إيفادها إعادة صرف رواتب هبة قصار 3

 هبة ايطاليا مطالبة همسة الحمصي بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام 4

 هبة ايطاليا اً وقضائياً مالحقة محمد محمد مالي 5

 مريم المانيا تمديد إيفاد قصي الزعبي  6

 بيان الصين صرف رسوم طوني سلوم 7

  بيان ايران تمديد إيفاد مهران اليقة 8

 سناء روسيا إلى مديرية العالقات الثقافية  غفران زينوتحويل ملف  9

 فريدة تشرين فك كفالة صفوان محمد الخارجية 10

 أميمة قبل اإليفاد باسم ديبجامعة دمشق بخصوص مراسلة  11

 وفاء البعث مطالبة ياسين الكعود بالنفقات 12

االمتحانات  قيس السدحانعدم الموافقة على تقديم  13

 بجامعة الفرات

 وفاء البعث

 فريدة تشرين تمديد إيفاد ليلى داؤد 14

  سناء  حلب  -أ–وفق الفقرة  رائدة ابراهيمطي قرار تجميد إيفاد  15

  سناء  روسيا المثل إلىتعديل مطالبة محمد فيتروني  16



  هبة  ايطاليا للعالقات الثقافية لمتابعة وضعه عمر أبو فخرإحالة ملف  17

لموافاتنا أيمن الغوطاني  مراسلة الجهة الموفد لصالحها 18
 بالبطاقة الذاتية

  سناء  روسيا

 سوزان  اليابان صرف رسوم رشا عامر  19

 روشان المانيا حقة ليندا كيال مالياً وقضائياً مال  20

 روشان المانيا وقضائياً مالياً مالحقة أمجد ابراهيم   21

  بيان  ايران  رد طلب محمد الرجاوي بتحويل التجميد إلى تمديد   22

  مازنة  فرنسا تمديد إيفاد أحمد سنيور  23

 مازنة فرنسا وقضائياً مالياً مالحقة ميمون الجبل   24

  بيان  ايران  البة عقبة قريوي بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزاممط  25

  هبة  رومانيا  وترشيحه على المنح يوسف االسعدتمديد إيفاد   26

 هبة بريطانيا مطالبة خالد خليفة بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  27

 هبة اليونان مطالبة أيهم كيوان بالضعف وبنسبة ما تبقى من التزام  28

 سحر دمشق  ديد تجميد وصع عز الدين محمدتم  29

 سحر دمشق تمديد إيفاد نجوى العيببان  30

 سحر دمشق مالحقة سها مدخنة مالياً وقضائياً   31

 مريم المانيا ماضي مالياً وقضائياً  مروانمالحقة   32

 مريم المانيا مالحقة مائسة الحالق مالياً وقضائياً   33

  منتصر  متميزين  مةطي قرار مالحقة فادي المسال  34

  نبيلة  مصر  ترشيح موفدي مصر على المنح  35
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