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 النتائج النهائية الخاصة بمسلك ماستر

 الدستىر والحكاهت الواليت

 8102-8102الجامعي  الموسم

 

ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم 

" أنه استنادا على محضر  الدستىر والحكاهت الواليت المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر "

للتسجيل الفريق البيداغوجي للمسلك المذكور، تم حصر الالئحة النهائية للطلبة المقبولين 

 كاآلتي: 8102-8102برسم السنة الجامعية 

 

 الئحة الطلبة المقبولين للتسجيل النهائي

الئحت االَتظار انخاصت بانطهبت 

 انُظايٍٍٍالئحت انطهبت  انُظايٍٍٍ
  

 اإلسن والنسب
رقن 

 الولف
 رقم الملف االسم والنسب

 18 أٌوب بورقادي ادرٌسً 167 يحًذ انًىيًُ  
 23 عبد الحً العمرانً 137 داٌذي يحًذ  
 33 صفاء شبٌلً فٌاللً 011 يحًذ َزهً  
 36 إلهام السالمً 01 ادرٌش وانً عبذ انصًذ   
 38 عبد الصمد اقدار 118 أٌىب االدرٌضً انفالنً  
 68 محمد الرٌانً    
 74 ندى نفٌس    
 76 محسن العباس    

   86 رجاء الكرنة     

 92 اسماعٌل اكمٌلً  

 96 فاطمة الزهراء الزاهدي    

 106 بوبكر المجاهد    

 126 سعد الهاشمً العلوي    

 142 الخطابً نسٌمة    

  

  

 144 العطار امٌمة

  

  

 145 حاسً دنٌا

  

  

 148 اناس النجاري

   172 الحاجً فاطمة الزهراء    

   199 مراس حسام  

   802 نادٌة القٌمً  

 الوولكت الوغربيت

وزارة التربيت الىطنيت والتكىين الوهني والتعلين 

 العالي والبحث العلوي

 جايعت صٍذي يحًذ بٍ عبذ هللا

 فاس-كهٍت انعهىو انقاَىٍَت واالقتصادٌت واالجتًاعٍت 
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   225 عماد سعداوي  

   236 عبد الجبار بودبزة  

   242 ابو بكر الخمرٌشً المزٌاتً  

   353 مصطفى اسعٌدي  

   355 مولودي خالد  

   394 عبد الخلق العزٌزي  

   397 زهٌر كعبوش  

   403 أمٌن الحضري  

   408 لحسن البزٌانً  

   412 محمد ٌاسً امشاشتوا  

   413 الطٌب عبد العزٌز  

  

 417 اصفران حسٌن

   450 غانً فؤاد    

   454 الرزقً منٌر  

   724 سعاد لملٌجً  

   494 محمد لفرٌدي  

   724 عثمان بنمو  

 

 الئحة الطلبة الموظفين
 االسم والنسب

 
 رقم الملف

 13 محسن الزعري

 337 مروان االبٌض

 331 ادرٌس فهد

 342 الدٌن الراجً عالء

 344 محمد درٌسً

 280 حفٌظ العباد

 225 عبد الرحمان بركة

 256 احمد الكنونً

 الئحة االنتظار الخاصة بالطلبة الموظفين
 

 اإلسم والنسب
 

 رقم الملف

 744 نادٌة عادل
 872 رشٌد عفان

 842 الحسن لكحل
 882 ظهٌر محمد ابلعٌد

  :هام

  22فً انفترة انًًتذة يٍ بصفت َهائٍت تضجٍم انطهبت انًقبىنٍٍ: صٍتى التسجيل اإلداري -

 .2102أكتىبر 21انى غاٌت 

ٌىيا  01بعذ يرور ً حذود انًقاعذ انًشغىرة,فتضجٍم ,ان ًٌكٍ نطهبت الئحت االَتظار -

 يٍ تضجٍم انالئحت األونى.

  ٌعتبر هذا اإلعالٌ بًثابت اصتذعاء و ال ًٌكٍ قبىل أٌت شكاٌت. -


