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ماستر منازعات األعمال
عملية انتقاء طلبة الفوج السادس
السنة الجامعية 0272/0271
نتائج المرحلة الثانية/االنتقاء بناء على االختبار الكتابي
يستدعى للمقابلة الشفهية ،التي ستجري يومي الجمعة والسبت  6و  7أكتوبر الحالي ابتداء من
الساعة الثامنة صباحا بالقاعة رقم  ،93المرشحون التالية أسماؤهم:
اسم المرشح
ليلى أوعجاجة
حسن جاري
سعيد مزياني
محمد أزواوي
أسامة أقريش
فيصل هدهود
محمد العزوزي
أيوب بوبكري
خالد شوكري
وردة السكوتي
منير العطار
محمد العمراني
بوشتى قطيطب
يونس الجناتي
عبد الخالق مالكي
ليلى مخلوفي
أمان الهنيني
ياسين السالمي
بدر الدين العمالي
كمال الغازية
محمد الخياطي
خالد الخديري
محمد البحري
رضى مومح
عبد المنعم ناس الحسن
فدوى غواص
عبد الغني بلعزاني
عبد النور عشاني

الملف رقم
5
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7
24
33
35
38
41
48
50
57
58
64
65
66
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72
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108

أشرف غندور
أسامة العمري
محمد جليد
فاتن العمراتي
مروان كاهيم
أسماء حاصي
عبد الصمد اليماني
عادل معاش
حليمة مومن
خديجة طالبي
خديجة العبودي
زكرياء رجاجي
االدريسي
حميد رابح
عمر الشبيهي
صالح الدين بلمليح
لحسن الصغيري
جميلة الشرقي
أيوب لحلو
عثمان زروال
محمد زكوح
زكريا الطهريوي
ابراهيم ناس الحسن
هشام مكوار
سمير الزرعي
محمد الناصري
عماد الرشدي
محمد الزياني
هشام بوركبة
مريم الخلفي
زكرياء مودني
محمد تيزيكران
بالل النقيري
عبد الحفيظ مبروكي
محمد القنابني
سليمة المشرفي
محمد عالي بن الحبشي
محمد الزريولي
عبد اللطيف إسماعيل
عزيز اليزيدي
أنس ليمودي
طارق الميالحي
المهدي مهديوي
محمد الشقروني
سفيان العلوي

110
111
117
123
125
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129
130
132
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134
137
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145
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155
164
203
208
212
213
214
215
218
219
220
226
228
242
243
244
247
253
257
258
278
299
301
313
316
428
435
467

مالحظة:
 المرشحون من األول في القائمة إلى  04يجتازون المقابلة يوم الجمعة ،والباقون
يوم السبت.
 تجري المقابلة حسب ترتيب المرشحين على القائمة.

