
 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التعليم العالي

21/11/2018/تاريخ/31/التنفيذية للبعثات العلمية رقمقرار اللجنة   
برئاسة :/21/11/2018/ في الواقع األربعاء  اجتمعت اللجنة يوم  
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 ررت مايلي:مادة الغير ق/ 22  /وبعد مناقشتها للمواد البالغ عددها       سميرة الدريعي
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