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 68.5 فوزية احمد سامر السطيف لغة فرنسية 355 1

 67.1 رويدة محمد براء سيفو لغة فرنسية 318 2

 67 مهدية عبد المجيد ماهر حسحس لغة فرنسية 339 3

 65.6 دالل حسن نسرين حاج حسن لغة فرنسية 317 4

 64 سميرة أحمد غياث األحمد لغة فرنسية 324 5

 62 نوفه جهيد ثناء حميره لغة فرنسية 330 6

 74 كنانة حسن نسمة غانم مكتبات 621 1

 67.6 سهام علي راما خضور مكتبات 622 2

 64 جهينة جميل ديمه رجب مناهج وتقنيات تعليم 715 1

 62 رئيفة محمد رهف حاج ابراهيم مناهج وتقنيات تعليم 712 2

 المطلوبة خالل مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار .يسقط حق المقبولين للتعيين إذا لم تستكمل كافة األوراق الثبوتية  

 


