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 ـــــيث العلمـــــي و البحـــــم العالـــــوزارة التعلي

 ة  ـق الجافـي للمناطـي و التقنـث العلمـز البحــمرك

 )ج.م.ت.ع.ب.م(

  1ملحق رقم 

 لمحضر اللجنة المكلفة بإعداد قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة 

 مهندس دولة دعم البحث برتبةعلى أساس الشهادات لاللتحاق 
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 القائمة االحتياطية حسب درجة االستحقاق
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