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 النتائج   النهائیة

 ماستر

 " الدستور   والحكامة   المالیة "
 ینهي   عمید   كلیة   العلوم   القانونیة   واالقتصادیة   واالجتماعیة   بفاس   إلى   علم   المترشحین   للتسجیل

 في   مسلك   ماستر    "   "   الدستور   والحكامة   المالیة    أنه   استنادا   على   محضر   الفریق   البیداغوجي
 للمسلك   المذكور،   تم   حصر   الالئحة   النهائیة   للطلبة   المقبولین   للتسجیل   برسم   السنة   الجامعیة

  :كاآلتي
  الطلبة   النظامیون

  الرقم االســـم   الكامل الرقم االســـم   الكامل
 2 وصال   العبادي 299 هاجر   الحارثي

 3 یسرى   الجاي   القریشي 323 سكینة   العسري

 12 عزالدین   بعمادة 329 سارة   نایت   باعلي
 13 رشید   الكرمي 364 غزالن   ادریسي
 28 بثینة   البیعي 366 رضا   البوهالي
 36 سعیدة   المرابط 386 أسامة   أعراب
 38 سكینة   بوخریص 419 نجاة   أزروال

 64 أحمد   مشدود 465 أحمد   العیساوي
 79 زكریا   حمیش 467 ابتسام   أوعلي
 90 أسامة   خي 520 منار   علوش

 131 رضا   والي 533 هناء   بن   احدش
 154 رفیع   عبد   الصمد 534 جمیلة   الحجامي

 159 ملیكة   أقبلي 537 وفاء   حافظي
 191 صارة   الجملي 553 یاسین   البوش
 234 بدر   المنیعي 569 یونس   أعراب
 267 یوسف   لكریني 576 شیماء   تازي

 293 أسماء   المالكي 613 یونس   المرابط
 295 سهام   الناشط  

 
 

 الئحة   االنتظار
 

 الرقم االسم   الكامل الرقم االسم   الكامل
 414 عثمان   الصادق 351 بوبكر   المجاهد

 297 مصطفى   امحاول 352 عبد   المنعم   ستیتو
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  الموظفــــون
 

 الرقم االسم   الكامل
 141 منیر   قبي

 229 هشام   السالمي
 213 عبد   الغني   الزرزوري

 282 جالل   فنجي
 289 سومیة   الورغي
 290 رفیعة   بوشرار

 430 المهدي   العلوي   الشریفي
 62 عبد   اهللا   عصفوري

 173 عبد   الحمید   المشرع
 197 عبد   اللطیف   تیجا

 
  الئحة   االنتظار

 
 الرقم االسم   الكامل

 29 مصطفى   الفیاللي
 513 أحمد   عتیوي

 
 
 
 

 ملحوظة:

إلى- 29 األربعــــاء یــوم من الممتدة الفترة خالل سیتم الرئیسیة لالئحة بالنسبة اإلداري               التسجیل
 غایة   الخمیس   30      نونبــر   2017

 

-04 االثنین یوم شخصیة بصفة الحضور المعنیین الطلبة على یتوجب االنتظار لالئحة               بالنسبة

حیث الطالبیة الشؤون بمصلحة الماستر شباك إلى صباحا والنصف العاشرة الساعة على 2017               دجنبر
 سیتم   تسجیلهم   حسب   عدد   األماكن   الشاغرة.

 لن   یقبل   أي   طلب   لمن   تعذر   علیه   الحضور   في   الساعة   والیوم   المشار   إلیهما   أعاله.-
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