
 
 

 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

4/5/2016/تاريخ/15/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
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 :وحضر االجتماع أيضاً كل من
ليالس دانش -نبال الحاج علي-مريم العبداهلل-  اسمت قطب–بهاء الحسين 

 :مادة الغير قررت مايلي /23  /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها        
 
 الموظف بلد اإليفاد الموضــــــــــــــــوع لمادةا 
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أمين سر اللجنة التنفيذية 

    محمد حافظ محمد                                            الموقع اإللكتروني للنشر                                                             : صورة إلى


