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 .الدولي والتشريع الوطني ماستر الحقوق اإلنسانية في القانون

 

الحقوق اإلنسانية في القانون  :الماستراجتمعت اللجنة البيداغوجية لمسلك          

على الساعة الثامنة  1327 أكتوبر 30الثالثاء يوم  الدولي والتشريع الوطني

ين في الراغب للطلبة الكتابي االختبار نتائج لالطالع على ،والنصف صباحا

 .الماستر المذكور أعالهمسلك التسجيل ب

 للماستر، الوصفي الملف يف عليها المنصوص للشروط اطبق المداولةوبعد          

 سيجرى الذي الشفوي االختبار الجتياز أسماؤهم اآلتية المرشحين استدعاء تقرر

 5 تينبالقاع صباحا التاسعة الساعة على ،1327 أكتوبر 37 السبت يوم بالكلية،
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