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 ر.ب.ت.و االسم الكامل بالعربية والفرنسية رقم الترتيبي

 ABOULOIFA houssam  IA136251 ابولوفى حسام  1

 BELGHITI Ayoub SH144722         بلغيتي أيوب  2

 ROKNI Yahya F754403          ركني يحي             3
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 العلوم بن امسيك الدار البيضاءبكلية 
 

 ر.ب.ت.و االسم الكامل بالعربية والفرنسية رقم الترتيبي

 LEKTIB Islah BL109437 إصالح لقطيب 1

 TABITE Rabab BH463249 تابت رباب 2

 TAMEGART Lahcen JE276525 تمكرت الحسن 3
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 بكلية العلوم بن امسيك الدار البيضاء
 

 ر.ب.ت.و والفرنسيةاالسم الكامل بالعربية  رقم الترتيبي

 ACHBANI  Abderrahmane JB274538 اشباني عبد الرحمان 1

 BIDAH Sara BJ392152 بيدح سارة 2

 CHAAYRA Toufik         D935788 شعيرة توفيق 3
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