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32/4/3174تاريخ 77رقم لتنفيذية للبعثات العلمية اقرار اللجنة   
برئاسة :3174 /32/4 الواقع في  األربعاء اجتمعت اللجنة يوم   
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 د.عقيل محفوض  الثقافية                                                                 ات العالقمدير  -5

 أحمد السعدي                                                    لبعثات العلمية               محاسب ا -6

    مدير الشؤون القانونية                                                                        أحمد العجيل                      -7
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 محمد حافظ محمد                                                  ر                           أمانة الس -9

 كل من: وحضر االجتماع أيضاً 
 ليالس دانش– مريم العبداهلل -نسرين غازي  -اسمت قطب  – هاء الحسينب
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