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 النتائج النهائية الخاصة بمسلك ماستر 
 منازعات األعمال 

 "2018 -2017الموسم الجامعي 

 

بفاس إلى علم  بالنيابة القانونية واالقتصادية واالجتماعيةينهي عميد كلية العلوم  

" أنه استنادا على محضر الفريق  منازعات األعمال المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر "

تم حصر الالئحة النهائية للطلبة المقبولين للتسجيل برسم السنة  البيداغوجي للمسلك المذكور،

 كاآلتي:  7201/8201الجامعية 

 ة الرئيسيةحالالئ 

 الملف رقم اسم المرشح

 5 ليلى أوعجاجة

 7 سعيد مزياني

 24 محمد أزواوي

 35 فيصل هدهود 

 48 خالد شوكري

 50 وردة السكوتي

 58 محمد العمراني

 65 يونس الجناتي

 67 ليلى مخلوفي

 70 أمان الهنيني

 72 ياسين السالمي

 75 بدر الدين العمالي

 83 خالد الخديري

 84 محمد البحري

 92 عبد المنعم ناس الحسن 

 105 عبد الغني بلعزاني 

 108 عبد النور العشاتي

 123 فاتن العمراتي

 126 أسماء حاجي

 129 عبد الصمد اليماني

 132 حليمة مومن

 142 حميد رابح

 144 عمر الشبيهي

 145 صالح الدين بلمليح
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 155 جميلة الشرقي

 203 عثمان زروال

 213 إبراهيم ناس الحسن 

 218 محمد الناصري

 226 هشام بوركبة

 242 زكرياء مودني 

 244 بالل النقيري

 247 عبد الحفيظ مبروكي

 253 محمد القنابني 

 428 المهدي مهديوي

 435 محمد الشقروني

 

 قائمة االنتظار 

 رقم الملف اسم المرشح الترتيب حسب االستحقاق

 130 عادل معاش 1

 215 سمير الزرعي 2

 219 عماد الرشدي 3

 125 مروان كاهيم 4

 257 سليمة المشرفي 5

 110 أشرف غندور 6

 133 خديجة طالبي 7

 80 كمال الغازية 8

 228 مريم الخلفي 9

 

 
 

 

 ملحوظة:

 أكتوير 13ل التتر  الممتد  م  يوم الجمةةالتسجيل اإلداري بالنسبة لالئحة الرئيسية سيتم خال -

 .7201أكتوبر 17إلى غاية الثالثاء 
 

  81األربةاء يوم بالنسبة لالئحة االنتظار يتوجب على الطلبة المعنيين الحضور بصفة شخصية   -

إلى شباك الماستر بمصلحة الشؤون الطالبية حيث  على الساعة الةاشر  والنصف صباحا 1720أكتوبر 

 سيتم تسجيلهم حسب عدد األماكن الشاغرة.

 .ما أعالهيقبل أي طلب لمن تعذر عليه الحضور في الساعة واليوم المشار إليه لن -

 


