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المالية العمومية

أزرقان سعيد
الغبار فدوى
عبد الفتاح الكدي
صحصاح سعيد
رماش سامية
العسري هشام
الشاوي هشام
زالتي توفيق
شواي رشيدة
العابيد فيصل
الحال صبرا
شرايطي يحيى
رحيمة األعرج
الصوفي نور الدين
االدريسي إدريس الركراكي
عبادي حسني
كادي خالد
 .IIالقانون الدستوري
إيمان لمرابط
يوسف الفياللي
محمد باعطي
نور الدين عمسي
مريم جمال االدريسي
سعد بعاز
المقدم بدر
عبد السالم القواني
سميرة البخاري
 .IIIالقانون اإلداري والعلوم اإلدارية
طارق الشباري
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عبد هللا منصوري
عمر البكوري
عز الدين بنقدور
محمد سالم ببيت
حسناء العلوي اسماعيلي
نعيمة السامري
آسية الهراوي
ادريس بويحياوي
فاطمة الزهراء العايدي ادريسي
مريم المروني
عدنان السلمي
 .IVقانون البيئة
جواد الخرازي

 الئحــــة االنتظـــــار:
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المالية العمومية
صدوق عصام
العلمي محمد
العروسي حمزة
لحسن اليوسي
بنعتيق لبنى
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القانون الدستوري
أمان حبيبي
عبد اإلله فرحان
العروسي حمزة
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القانون اإلداري والعلوم اإلدارية
رزوق محمد عبدو
مليكة زيني

المالية العمومية
العلوي النايبي حسن
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القانون الدستوري
سمير طهريين
عبد المجيد الخلفي
القانون اإلداري والعلوم اإلدارية
سعاد أغانيم
عماد فحصي
قانون البيئة
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