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 شعبة القانون الخاص

 األعمالماستر منازعات  

 عملية انتقاء طلبة الفوج السادس

 2017/2018السنة الجامعية 

 نتائج المرحلة األولى/االنتقاء األولي بناء على دراسة الملف

 يستدعى لالختبار الكتابي المرشحون اآلتية أسماؤهم:       

 الملف رقم اسم المرشح

 213 ابراهيم ناس الحسن 

 33 أسامة أقريش

 111  أسامة العمري 

 126 أسماء حاصي

 110 أشرف غندور

 232 إكرام البقالي

 95 إلهام امرقي

 160 إلياس القاسمي

 70 أمان الهنيني

 313 أنس ليمودي

 14 أيوب الخياط

 439 أيوب الشنقوي

 174 أيوب براق

 41 أيوب بوبكري

 164 أيوب لحلو

 269 أيوب مقور

 75 بدر الدين العمالي

 244 بالل النقيري

 43 بالل حتيمي

 332 بالل كركاب

 322 بالل كعبوش

 17 بنسالم فكري

 64 بوشتى قطيطب

 449 جمال أوبراهيم
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 135 جميلة الحجامي

 155 جميلة الشرقي

 96 جهان أستيتو 

 6 حسن جاري

 268 حكيم الخليفي

 132 حليمة مومن

 118 حمزة الطايقي

 142 حميد رابح

 297 حياة المسعودي

 320 حياة عزي

 83 خالد الخديري

 69 خالد الدباب

 48 خالد شوكري

 134 خديجة العبودي

 133 خديجة طالبي

 190 رضوان حماني

 191 رضوان طلحة

 390 رضوان هاللي

 229 رضى المكودي

 87 رضى مومح

 249 رفيق المرنيسي

 212 زكريا الطهريوي

 137 زكرياء رجاجي االدريسي 

 242 مودني  زكرياء

 124 زهير علوي

 146 زينب العرفاوي 

 7 سعيد مزياني

 467 سفيان العلوي

 252 سفيان فري

 55 سلمى كريعي

 257 سليمة المشرفي

 215 سمير الزرعي

 27 الشريف لمراني علوي

 145 صالح الدين بلمليح

 239 طارق الدنكوري

 316 طارق الميالحي

 130 عادل معاش

 317 فقيري العلوي عاطفي

 247 عبد الحفيظ مبروكي

 66 عبد الخالق مالكي

 233 عبد السالم آيت لوحي
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 129 عبد الصمد اليماني

 90 عبد الصمد ناس الحسن 

 105 عبد الغني بلعزاني 

 299 عبد اللطيف إسماعيل

 62 عبد المجيد الداودي

 92 عبد المنعم ناس الحسن 

 108 عبد النور عشاني

 203 عثمان زروال

 217 عزالدين مطيع

 301 عزيز اليزيدي 

 340 عزيز ناجي

 51 عصام الزهراوي

 219 عماد الرشدي

 56 عماد الصوفي

 261 عماد شهبون

 144 عمر الشبيهي

 123 فاتن العمراتي

 248 فاطمة الزهراء ازغيالل

 102 فدوى غواص 

 262 فؤاد الرملي

 35 فيصل هدهود 

 1 محالويكريم 

 80 كمال الغازية

 40 كمال شنيول 

 147 لحسن الصغيري 

 5 ليلى أوعجاجة

 67 ليلى مخلوفي

 101 المجاهد لمغاري 

 279 محسن العباسي

 368 محسن فروح 

 24 محمد أزواوي

 84 محمد البحري

 82 محمد الخياطي 

 278 محمد الزريولي

 220 محمد الزياني

 236 محمد الشفاني

 435 محمد الشقروني

 38 محمد العزوزي

 58 محمد العمراني

 253 محمد القنابني 

 157 محمد المبروكي
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 218 محمد الناصري

 243 محمد تيزيكران

 117 محمد جليد

 208 محمد زكوح

 258 محمد عالي بن الحبشي

 122 محمد مخوخ

 275 محمد مسعودي

 125 مروان كاهيم

 228 مريم الخلفي

 154 المفضل أعراب

 9 منصف الحسوني

 57 منير العطار

 428 المهدي مهديوي

 225  نادي آيت لوحي

 68 نجيب الشاوي

 350 نزهة كعواش

 148 نوال لبراق

 79 هاجر الرزة 

 264 هشام االدريسي البوزيدي

 285 هشام العولة 

 226 هشام بوركبة

 214 هشام مكوار

 50 وردة السكوتي

 284 البوش ياسين 

 266 ياسين الرغيوي

 72 ياسين السالمي

 13 ياسين الكندوزي

 238 يوسف ازبيدة 

 276 يوسف الحمومي

 85 يوسف بليسار

 162 يوسف ربيعي 

 65 يونس الجناتي

 339 يونس ختمي

  بمقر الكلية، على الساعة الرابعة بعد 2017سبتمبر  21يجرى االمتحان الكتابي يوم الخميس ،

 . 10و 9الزوال، بالقاعتين رقم 

  سيجرى يوم  االمتحان الكتابيالخميس فإن فاتح محرم  يوم ملحوظة: في حالة ما إذا صادف

  10و 9عد الزوال، بالقاعتين رقم ، بمقر الكلية، على الساعة الرابعة ب 2017سبتمبر  22الجمعة 
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