
الرقم 

ي تيب  التر
مقر العملرقم التأجتراإلسم الشخصي و العائليرقم االمتحان

 مركز األكاديمية

اإلجراء

1710000114416699h282018

2710000211572439h20282018

3710000614399059h40282018

471000096540210h282018

57100012118072210h20282018

67100015143986310h40282018

77100016155901211h282018

87100020126574711h20282018

9710002171744111h40282018

107100024144123112h282018

117100025143986812h20282018

127100026130567112h40282018

137100027104796014h20282018

1411100008144106614h40282018

1511100012123469515h282018

1611100013123542915h20282018

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

2017

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  6 من 1الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
مقر العملرقم التأجتراإلسم الشخصي و العائليرقم االمتحان

 مركز األكاديمية

اإلجراء

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

2017

1711100018115801815h40282018

1811100020158597216h282018

1911100021140769916h20282018

2011100024104333016h40282018

2104100002123967117h282018

2204100009130743917h20282018

2304100011126396817h40282018

2404100014126487718h282018

250410001715825619h2018

260410001815825439h202018

270410002015825779h402018

2804100026112294010h2018

2904100030117126510h202018

3004100031130850910h402018

31041000349296011h2018

3204100035126662211h202018

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  6 من 2الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
مقر العملرقم التأجتراإلسم الشخصي و العائليرقم االمتحان

 مركز األكاديمية

اإلجراء

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

2017

33041000369291311h402018

3404100039123424012h2018

3504100044154393612h202018

3604100051117865412h402018

3704100053123414013h2018

3804100055140771414h202018

398100001155881114h402018

408100011144029215h2018

4181000165718915h202018

428100020130646315h402018

438100022104653416h2018

4402100004123635616h202018

4502100005158257916h402018

4602100007123652617h2018

4702100008158255217h202018

4802100009130812417h402018

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  6 من 3الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
مقر العملرقم التأجتراإلسم الشخصي و العائليرقم االمتحان

 مركز األكاديمية

اإلجراء

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

2017

490210001015825819h22018

500210001115825509h2022018

510210001215825659h4022018

5202100025158258010h22018

5302100026158257410h2022018

545100009123485910h4022018

55510001034761411h22018

565100013139868311h2022018

575100015123399111h4022018

585100016144141812h22018

595100017130834912h2022018

605100018104547314h2022018

615100019126629514h4022018

62510002036939515h22018

635100021123603715h2022018

6451000226544615h4022018

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  6 من 4الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
مقر العملرقم التأجتراإلسم الشخصي و العائليرقم االمتحان

 مركز األكاديمية

اإلجراء

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

2017

655100026126350616h22018

66510002883700016h2022018

675100030155629716h4022018

685100031144229217h22018

6951000329303617h2022018

705100033126616217h4022018

715100034123529518h22018

72510003514076559h32018

73510003811607029h2032018

74510004215563119h4032018

755100046126970510h32018

765100048144167410h2032018

775100054140607610h4032018

785100058126972511h32018

795100060123911111h2032018

805100066144167511h4032018

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  6 من 5الصفحة 



الرقم 

ي تيب  التر
مقر العملرقم التأجتراإلسم الشخصي و العائليرقم االمتحان

 مركز األكاديمية

اإلجراء

                    مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية
                   والتكوينات المشتركة بين األكاديميـات

2017

815100068143927812h32018

825100073116076412h2032018

835100074115410712h4032018

845100076126763613h32018

855100077126705114h2032018

865100080140770414h4032018

875100082115384115h32018

885100084115890315h2032018

895100086156089115h4032018

905100087140765416h32018

915100091144146116h2032018

925100097126630616h4032018

935100100126664217h32018

عن الوزير وبتفويض منه 

مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية 

ن األكاديميات كة بي  والتكوينات المشتر

محمد ساسي: إمضاء  6 من 6الصفحة 


