الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية رقم/31/تاريخ2018/11/21/
اجتمعت اللجنة يوم األربعاء الواقع في /2018/11/21/برئاسة :
الدكتورة سحر الفاهوم الوزير وعضوية كل من
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عضو هيئة تدريسية

-3

عضو هيئة تدريسية

-2
-4
-5
-6
-7
-8
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-10
-11

د.ابراهيم ميدة

عضو هيئة تدريسية

د.شكري البابا

مدير العالقات الثقافية في وزارة التعليم العالي

د.عقيل محفوض

ممثل االتحاد الوطني لطلبة سوريا

السيد باسم سودان

رئيس هيئة التميز واإلبداع

د.أمل يازجي

السيد عماد العزب

مدير التعاون مع أوروبا في هيئة التخطيط والتعاون الدولي

السيد طارق الجوابرة

محاسب البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي

السيد محمود عائشة

مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي
مدير البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي

أمانة سر اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية

السيد أحمد العجيل
السيد فاروق خضر

محمد حافظ محمد

وحضر االجتماع أيضاً- :أسمت قطب –نهى شيخ األرض-نسرين قنبازو -مازنة العالوي -ازدهار جنيد –نبيلة فتال-ليالس دانش-
سميرة الدريعي وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها / 22 /مادة الغير قررت مايلي:
الموضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

المادة

بلد اإليفاد

1

فك كفالة عزاب محمد

تشرين

2

تسوية وضع عدي ناصر

متميزين

3

التريث بطي قرار مالحقة وائل السويحة لحين صدور قرار مجلس الجامعة بتخرجه

حلب

4

تسوية وضع نيجرفان مراد

تشرين

5

تسمية مشرفين لجعفر محمود ورفاقه

متميزين

6

مطالبة عبد اللطيف زنري بالضعف وبنسبة ماتبقى من التزام

القلمون

7

مطالبة هيام االحمد بالضعف

حلب

8

مالحقة مريم الخلف مالياً وقضائياً

حلب

9

مطالبة منتهى الحرامي بالضعف

حلب

10

وقف تنفيذ قرارمطالبة يزن ابراهيم بما يتجاوز الضعف

متميزين

11

تمديد إجازة ديما منصور الدراسية

دراسية

12

تمديد إجازة إيناس أحمد الدراسية

دراسية

13

مطالبة خالد اسماعيل بالنفقات

متميزين

14

تعديل اختصاص ميار منصور ورفاقه

متميزين

متميزين

15

مطالبة أحمد حمدان بالنفقات

16

فك كفالة أيهم اصبح

مصر

17

تجميد وضع غزالة قادر

حلب

18

فك كفالة يعقوب غزالن

تشرين

19

تمديد تجميد بنان خضور

تشرين

20

تمديد إجازة أحمد الحريري الدراسية

دراسية

21

تعديل مطالبة علي رحال

المانيا

22

مطالبة أحمد قشعم بالضعف وبنسبة ماتبقى من التزام

البعث
مـعاون وزيـر التعليم العالي

مدير البعثات العلمية

الدكتورة سحر الفاهوم

فاروق خضر

مصدق
وزير التعليم العالي
الدكتور عاطف النداف

صورة إىل :املوقع اإللكرتوين للنشر

أمين سر اللجنة التنفيذية
محمد حافظ محمد

