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النتائج النهائية الخاصة بمسلك ماستر
الحقوق اإلنسانية في القانون الدولي والتشريع
الوطني.
ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس إلى علم المترشحين
للتسجيل في مسلك ماستر الحقوق اإلنسانية في القانون الدولي والتشريع
الوطني أنه استنادا على محضر الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور ،تم حصر الالئحة
النهائية للطلبة المقبولين للتسجيل برسم السنة الجامعية  2018/2017كاآلتي:
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ملحوظة:
 التسجيل اإلداري بالنسبة لالئحة الرئيسية سيتم خالل التتر الممتد م يوم الجمةة 13أكتويرإلى غاية الثالثاء  17أكتوبر.2017
 بالنسبة لالئحة االنتظار يتوجب على الطلبة المعنيين الحضور بصفة شخصية يوم األربةاء 18أكتوبر  2017على الساعة الةاشر والنصف صباحا إلى شباك الماستر بمصلحة الشؤون الطالبية حيث
سيتم تسجيلهم حسب عدد األماكن الشاغرة.
 -لن يقبل أي طلب لمن تعذر عليه الحضور في الساعة واليوم المشار إليهما أعاله.

