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روسيم بن صالح117189
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وليد بنعبد هللا157467

 الرئيسية الدورة امتحانات اجتياز من المحرومين الطلبة قائمة

الترسيم إجراءات إتمام لعدم

األولى السنوات

 إمتحانات إجتياز من سيمنعون أنهم الترسيم إجراءات بإتمام يقوموا لم الذين الطلبة كافة المعهد إدارة تعلم

.2018 ماي 09 األربعاء يوم من بداية الثاني للسداسي الرئيسة الدورة
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صالح عوني1137506
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