
 

 

 

 

 

 
 

 النتائج النهائية الخاصة بمسلك ماستر 

 الحقوق اإلنسانية في القانون الدولي والتشريع 

 الوطني.

 
ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس إلى علم المترشحين  

 الحقوق اإلنسانية في القانون الدولي والتشريع  للتسجيل في مسلك ماستر 

تم حصر الالئحة  استنادا على محضر الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور،أنه   الوطني

 كاآلتي:  7201/8201النهائية للطلبة المقبولين للتسجيل برسم السنة الجامعية 

 

                 رقم الملف اإلسم الكامل

رابحي الزهراء فاطمة  3 

 4 علي لقصب

 9 ياسين لمشوري

محمودعمرو محمد أحمد  17 

 28 فاطمة الزهراء صدوقي

 29 توفيق موسى

 30 وديع بحكاك

 34 محمد الطوالي

 43 محمد بكور

 44 عماد مرزوق

 71 سفيان الهادف

الصغيوري وسيم  80 

 108 سكينة رشدي

 109 جواد الحجاجي

فاروق بلمعطي  121 
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 المملكة المغربية
 

 التعليم العالي  التربية الوطنية والتكوين المهني و وزارة

 و البحث العلمي
 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 
  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 فــاس 



 129 محمد يونسي

 139 محمد العطالتي

محمد غدواني  157 

 198 عمر صرصورة

 212 يوسف بن موسى

 215 وليد تيغزوي

 228 مطيع طارق

 246 سهام البكاري

 247 ازرومحمد

 251 عبد الحق مرحوم

///////////////////////////////////// ///////////////////////////////////// 
 

 الئحة االنتظار الخاصة بالطلبة

 رقم الملف اإلسم الكامل

 183 اسماء ادريسي سغروشني

 188 مصطفى كستيب
////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////// 

 الئحة الموظفين المقبولين

 رقم الملف اإلسم الكامل

 7 محمد المساوي 

 12 طارق دهبي

 50 خاليد المرابط

 73 محمد ولد الحاج

 103 حنان بنيحيى

 156 عبد هللا حداد 

 163 سعيدالعطار

//////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

 



 الئحة االنتظار الخاصة  بالموظفين

 رقم الملف اإلسم الكامل

 146 عالء الدين الراجي

 10 منير قبي

///////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 
 

 

 

 ملحوظة:

أكتوير  13ل التتر  الممتد  م  يوم الجمةةبالنسبة لالئحة الرئيسية سيتم خال التسجيل اإلداري -

 .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 أعالهلن يقبل أي طلب لمن تعذر عليه الحضور في الساعة واليوم المشار إليه -

 

http://fsjes.usmba.ac.ma/master-inscription-administrative/
http://fsjes.usmba.ac.ma/master-inscription-administrative/

