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النتائج النهائية الخاصة بمسلك ماستر
» األسرة والتوثيق «
الموسم الجامعي 2019-2018
ينهي عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالنيابة بفاس إلى علم
المترشحين للتسجيل في مسلك ماستر "األسرة والتوثيق" أنه استنادا على محضر الفريق
البيداغوجي للمسلك المذكور ،تم حصر الالئحة النهائية للطلبة المقبولين للتسجيل برسم
السنة الجامعية  2019-2018كاآلتي:
االسم الكامل

رقم الملف

أسية مسالم

207

سارة الغول

147

أزناك محمد

43

لبنى الصغير

171

أيوب بنطاهر

39

خديجة مزوز

418

ايمان مختاري

537

حسن عمار

245

عبد الرحمان الحمدوني

462

عبد العضيم خويدر

517

لحسن أفقير

429

1

مريم بوعياشي

302

بوبكر المجاهد

77

فاطمة الزهراء الخطيب

6

محمد الخدير

430

بدر بعزيز

64

سارة ختاري

68

فاطمة الزهراء بركي

173

سفيان مبشر

18

محمد القرشي

281

إبراهيم قاسمي

300

شفيق فنوش

246

كوثر منوت

25

خالد ايت العربي

384

أسامة دمغي

52

هشام الجناتي االدريسي

100

فاطمة الزهراء السوسي

11

رضوان عزيزي

130

عثمان أزغاي

8

عبد الصمد فهمي

92

هشام جابا

268

بوشعيب الوافي

114

يوسف التميمي

108

عصام القصيري

329

2

عبد الفتاح البوطي

304

يونس حنوشة

467

فاطمة أعدو ز

263

أحمد البكاري

297

يونس جدايدي

520

منير العطار

449

 الئحة االنتظار
االسم الكامل

رقم الملف

امبارك شاكر

32

عبد الفتاح اشقيليبة

399

عبد الصمد الخزان

316

يحيى جليد

269

مصطفى العواد

522

المهدي كريم الحشمان

444

توفيق امعيزي

376

هــام :
التسجيل اإلداري  :سيتم تسجيل الطلبة المقبولين بصفة نهائية في الفترة الممتدة من يوم
اإلثنين  24إلى غاية يوم الجمعة  28دجنبر  2018بشباك الماستر (مصلحة الشؤون
الطالبية).
 بالنسبة لطلبة الئحة االنتظار  ،سيتم تسجيلهم في حدود األماكن الشاغرة  ،ووفق ترتيباالستحقاق ابتداء من يوم اإلثنين  31دجنبر  2018إلى غاية يوم الجمعة  04يناير .2019
 يعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء ولن يقبل أي طلب للتسجيل خارج اآلجال المنصوصعليها أعاله.
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