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                      دورة:  2022/11/26

ب ت و سب االسم وال الرقم

HH123739 ا  حسام السو 1

Q342925 محمد الزا  2

BH633539 سام بوراس اب 3

AD256370 ة وان  ناد 4

PA226283 اوي د الهادي بر ع 5

I635835 طرا الهام 6

I761931 راء علوي اسماع فاطمة الز 7

BH637594 ة خولة وفا 8

QA153595 د  توفيق معا 9

BB180499 أسامة كعادي 10

Z468097 حمزة العامري 11

EE765890 رضا التو  12

W425263 اء كفيح زك 13

Q308795 اف محمد أم ض 14

I746300 ط س مرت أ 15

WB205640 زة س ل يو 16

IA196422 در الماك 17

BH624504 مصط فض  18

W450799 ا  س  يو 19

W287311 حنان   20

W360267 م القلب ايوب سل 21

AB818003 يوسف الزنا  22

جامعة الحسن األول
والسیاسیةكلیة العلوم القانونیة 

سطات
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ب ت و سب االسم وال الرقم

F674199 د محمد شه 23

W446138 دي لحم جة  خد 24

QB27605 ماجدة الفل  25

AE2128 ب العزوزي دال ع 26

AE291122 مة الحدا  ام 27

AE106723 كر ناء ب 28

W359998 اس بوازروا 29

W348484 المختار حل  30

JM28433 ال ت  د الحق ا ع 31

HH18692 ار جالل الدين الع 32

W422485 راء طه فاطمة الز 33

ID104619 محمد زعبو  34

W442328 ر محيح 35

W319142 س شهبندر أ 36

MC250337 ة او جالل الدين ب 37

DO55129 مة بن علمر أم 38

AD150163 ا  نورالدين ر 39

W386303 وثر اء ال محمد زك 40

U197243 اء ع  زك 41

HH250664 وة عثمان ات 42

LG44105 م السعماري م 43

WA205183 ماجدول زارو  44

  مالحظة:

على   2022نونبر  26السبت  الحضور یوم  على المترشحین المدعوین الجتیاز االختبار الكتابي یتعین
اسیة إلى كلیة العلوم القانونیة والسی ، مصحوبین ببطاقة التعریف الوطنیةصباحا 09التاسعة الساعة 
.  طریـق الدارالبیضاء سطــات 3المركب الجامعي، كلم : الكائنة بالعنوان التالي ) 14المدرج رقم ( بسطات

. ھذا اإلعالن بمثابة استدعاء الجتیاز المباراة یعتبر
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