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Resolució de 25 de juliol del 2008 del Vice-rectora t de Relacions Internacionals i Cooperació de la 
Universitat d'Alacant, per la qual s'aprova, la dot ació de  beques per a la realització d'estudis  de 
Postgrau per a estudiants marroquins (Periode 2008- 09) 
 
El Vice-rectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat d'Alacant, en el marc 
corresponent al Conveni de col·laboració acadèmica entre la Universitat d'Abdelmalik Essaâdi de 
Tetuan,  i la Universitat d'Alacant, i amb l'objecte de fomentar el desenvolupament dels pobles més 
desfavorits impulsant accions destinades a eliminar de forma sostinguda la pobresa, resol adjudicar 4 
beques per a la realització dels estudis que a continuació es relacionen: 
 

Títol: Curs d'especialista Universitari en Gestió del Patrimoni. 

(Duració de la beca: des de l'1 d'octubre del 2008 fins al 30 de juny del 2009) 

 Ibtissame El Yakoubi, nº pasaport: T356689 

Redaa Allah El Amrani, nº pasaport : U224457 

Títol: Màster en Anàlisi i Gestió d'Ecosistemes Mediterranis (MAGEM). 

(Duració de la beca: des de l'1 d'octubre del 2008 fins al 30 de juny del 2009) 

 Houssine Laghzaoui, nº pasaport: R136392 

 Massoud El Manssur El Jastimi, nº pasaport: T573031 

 

 La beca cobrix els conceptes següents: 
 

• Exempció de les taxes acadèmiques per a la realització del Curs d'Especialista o 
Màster, establits en les bases de la convocatòria. 

• Assignació mensual durant el seu període de vigència de nou-cents euros (900 €) per a 
cobrir els gastos d’allotjament i manutenció. 

• Bossa de viatge de cent setenta euros (170 €) per a cobrir els gastos de desplaçament. 
• Assegurança mèdica primaria i d'accidents, no farmacèutica, per a malalties no 

contretes amb anterioritat a l'inici de la beca, amb la companyia que determine la 
Universitat d'Alacant. També s'inclouen els gastos de repatriació en cas de mort o 
accident de caràcter greu. 

 
Per a aquelles circumstàncies no previstes en la present Resolució s'aplicaran les condicions 

generals aplicades als becaris de la Universitat d'Alacant. 
 

Contra la present Resolució , els interessats podran interposar Recurs d'Alçada davant del 
Rector de la Universitat d'Alacant, en el termini màxim d'un  mes a partir del dia següent a la publicació 
de la mateixa. 
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