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نتائج االمتحان الكتابي
ماستر » منازعات األعمال «
الموسم الجامعي 8102-8102
ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم
المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر "منازعات األعمال" أنه استنادا على محضر الفريق
البيداغوجي للمسلك المذكور ،تم حصر الالئحة النهائية للطلبة المقبولين الجتياز االمتحان
الشفوي برسم السنة الجامعية  8102-8102كاآلتي:
الملف رقم

إسم المرشح
بوعمامة يوسف

9

إلياس بوغريبة

26

يوسف الطويل

74

محمد بنزيكران

145

أنس بنموسى

3

علية كمالي

116

حميد أكيدار

206

يوسف مطيع

214

ياسين المصدوقي

232

1

إلياس العمراني

15

عمر زروالي حافظي

23

رضوان الهرماز

62

هاجر الرزة

105

نورة جيالد

119

يونس لغبيار

195

إسماعيل رزوق

197

هند طالب لزرق

215

عبد الطيف مفكير

2

عماد الشهدي

7

سليمة المنعم

17

عبد اإلاله العسري

18

محمد اليعقوبي

29

عصام الزهراوي

65

خديجة طالبي

66

بدر الدين كدار

78

أيوب الغازي

99

عبد الوكيل العمراتي

102

سفيان فري

121

إسماعيل عبد اللطيف

170

إبراهيم التومي

282

2

أيوب الشامي

4

أسامة مستعين

6

المهدي زروالي حافظي

24

عبد هللا عماري

25

عبد الرحيم النباش

30

وليد سكاكي

35

جمال القسيمي

37

إدريس صالح

47

رجاء السعدي

70

هشام العولة

86

سلمى العسري

110

حميد حسناوي

120

لحسن كرماط

122

ابتسام خمي

124

سفيان المرس

126

محسن العبدالوي

127

الحسن حناني

128

خديجة العبودي

136

نهى الكاو

139

محمد أوليدي

140

عبد المنعم مصطفى

141

3

عبد الهادي الشاوي

169

الحسين بنشقرون

171

عماد الدين الرغيوي

173

كريم مساوي

175

إيمان الطوبيات

178

مراد الرجوامي

183

بوجمعة الوشاني

201

يوسف طريشة

217

عاطفي فقيري العلوي

222

عبد الفتاح رضى

225

ليلى نشيط

241

الخليل بويرمان

258

حفصة لعرج

259

عماد الرشدي

263

عبد الصمد لكحل

286

محمد العسري

291

عبد السالم العطالتي

302

عمر فاتح

304

فاطمة الزهراء أزغيالل

346

تنبيه  :سيتم اجتياز االختبار الشفوي يومي الجمعة والسبت  80و 88دجنبر  8102على
الساعة الثامنة والنصف صباحا ( ) 12:81بالقاعة .88
يجري اللقاء حسب الترتيب الوارد بالالئحة.
4

