
 السورية العربية الجمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
دارة العالي المعهد عمال إل أل ا

/ / رقم قرار
دارة العاليصيداسهد إن عمال إل أل  ا

/6 /تاريخ40/ رقم الئانون ايم طى ياء دارة العالي المعهد بإحداث القاضي 200ا/23 عمال إل أل ته ا ال  ،وتعدي

2002 تاريخ /و167 رقم بالئرار الصادر للمعهد المالي ؛لنظاماحكام وعلى / 8/ 1،

جور نظام أحكام وعلى أل 2002 تاريخ /و294 رقم بالئرار الصادر والمنح والمكافأت والتعويضات ا / ته 12/26 إل ،وتعدي

ي أسامة اللكزر منحة حول بيمو وبنك المعهد بين التفاهم مذكرة وعلى ر ا ص ألن  ،ا

ات وعلى لمصلحة مقتضي لخامة ا ،ا

:يلي ما يقرر

دة لها ب من كن بمنح — 1 ا ال لط تية ا آل سماهم ا لدكتور منحة ا سامة ا ري أ نصا أل لمقدمة ا فق بيمو بنك من وا ;مايلي و

حظات ال م
المنحة ميلغ

بالليرة
السورية

 الندمات رسم
السورية بالليرة

■ المعدل
 ق .>ن.١١

الدراسية
الطالب اسم تسلسل

م/م1ه0 ضة؛وائل 55000 24 5000 02 .7021
0/ه75 أوائل ضة 20000 24 500088 .812 رجب الكريم عبد 2

10010024 5000 09 85 2 بالعرجا الشهير الزبداني ميسم 3
100100 24 500084 .212 أيوبي زكريا 4
100100 24 5000 50 81 2 مراد ناديا 5
100100 24 500080 .682 كهيا قره احمد 6
100100 24 5000 08 78 2 الحلبي لبوه 7
100100 24 5000 65 76 2 اش عبد ابو بشار 8
100100 24 5000 09 76 2 بحصاص ساره 9
100100 24 5000 ٨٨ 76 2 المالكي لين 10

/مم100 ذاوانل 25000 22 5000 93 .033 وي آيه ال زءب 11
0/ه75 أوائل ضة 24000 27 5000 92 .663 بكر بتول 12
ةو50 أوائل منحة 47000 22 5000 66 87 3 ال دلول كار 13

0250022 500087 .12 3 الدويك عزيزه يه1 14
9250022 5000 87 .123 ني ليث لعني ا 15
92500 22 5000 39 86 3 م عمر محمد لصمصا ا 16
92500 22 500084 .273 لياس بوسكه ا أ 17
9250022 5000 81 83 3 لذهبي رزيى ا 18
100100 24 5000 55 83 3 هر شي زا لطوا ا 19
92500 22 500082 .633 هير محمد لمسالض ز ا 20
92500 22 500082 .273 نا خلوف ال 21
92500 22 500082 .123 لقصاب هبه ا 22
9250022 5000 63 80 3 غد لشربجي ر ا 23
9250022 500079 .54 3 اد معوض ميشيل حد 24
92500 22 500078 .12 3 لرفاعي روازا 25
92500 22 500078 .003 ند له الو شي آ ر 26
92500 22 5000 75 77 3 ري سلمى خو 27
92500 22 5000 15 77 3 ين سامح لدين ز ا 28
9250022 5000 53 76 3 لكحك مسلم محمد ا 29



اس1إج ~
92500 22 5000 89 70 3 ين لحق عبد دار ا 30

9250022 50007 .6.36 3 ر لوليا لنجا ا 31
92500 22 5000 30 70 3 ما ل را لكيا ا .37

92500 22 5000 30 70 3 ده لوليا شحا 33

9250022 50007 5.96 3 نس محمد حمزة ا 34
92500 22 50007 5.66 3 ر بشر لمشهو ا 35

نل منحة /هه100 اوا 25000 22 500093 .164 ده نمرين عو 30

تل منحة 0/م75 اوا 24000 27 5000 90 .644 ور خالد محمد بد 37

ئل منحة /مه50 أوا 4700022 500089 .004 علي روان 38

9300022 5000 80 .194 دي صابوني جو 39
93000 22 5000 79 .12 4 ده لتين شحا 40
93000 77 5000 79 78 4 ان محمد ضو لتركمانى ر ا 41
9300022 5000 03 78 4 لشهير مريم م ا لحا بال 42
9300022 5000 51 70 4 نية ى دا شور 43
93000 س000 37 70 4 نبق علي ز 44

ئل منحة /م أوا ههل 2500010000089 .14 5 عبيد ليلى 45
ئل منحة 0/ه100 أوا 25000 180000 07 88 5 صنبج جويل 46
ئل منحة ها0ا00 أوا 25000 18000083 .5 5 ن تطو حبيس ا 47
ئل منحة 0ا0ا00 أوا 25000 180000 75.02 5 لسبيص ناظم محمد ا 48

75200 18000079 .61 5 لثمز بو ء ا عسله أ 49
75200 180000 47 70 5 ق شذا ال ح 50
75200 180000 78 .02 5 نى ميرنا للمدا ا 51

دة لما ار هذا يبلغ -2 ا لقر م من ا .لتنفيذه يلز

مشقفى \\ه:د 2020 ا،ا

لمعهد عميد لعالي ا دارة ا ل إل عما أل ا

سخة ث ن ر إ

كيل .م -عميد .م- ن .م — و ي أم
ون مديرية - ب شؤ ال لط ا
لمالية مديرية - ا
ت لوحة - نا ال ع إل لمعهد موقع — ا ا


