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جامعة محمد الخامس الرباط

المسالك الدراسية

الحقول المعرفية

الرباط وسال والصخيرات-تمارة والقنقطقيقطقرة والقخقمقيقسقات
وسيدي سليمان.

 الناطون باللغة العربية الناطون باللغة الفرطسية العلوم االقتصادية والتدبيرالعلوم الناطوطية
واالقتصادية والتدبير

الرباط وسال والصخيرات-تمارة والخميسات.
الرباط وسال والصقخقيقرات-تقمقارة والقنقطقيقطقرة والقخقمقيقسقات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وططجة-أصيلة والمضيق-
الفقطقيقدق وتقطقوان والقفق ق -أطقجقرة والقعق ار ق والق قسقيقمقة
وش قف قشققاون ووزان ووجققدة-أط قجققاد وال قطققاضققور والققدريققو
وج قرادة وبققرتققان وتققاوريققرت وجققرس قي ق و قج قي ق و ققا
وم قت قطققا وال ق ققاجققو يوا قران وم قوالي ي قع قنققوو وص قفققرو
وبولمان وتاوطات وتقازة وبقطقم مقالأ وأزيقالأ والقفقنقيق بقن
صالح وخطيفرة وخريبتة.

 -العلوم السياسية

-

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرطسية
الدراسات اإلطجليزية
التاريخ وال ضارة
الجغ ار يا
الفلسفة
علم االجتماع

الرباط وسال والصخيرات-تمارة.

الرباط وسال والصقخقيقرات-تقمقارة والقنقطقيقطقرة والقخقمقيقسقات

 -الدراسات اإلسباطية

وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبطم مالأ وأزيالأ والفنقيق

بن صالح.

العلوم
اإلطساطية واآلداو
والفطون

الروافـــــد

الرباط وسقال والصقخقيقرات-تقمقارة والقنقطقيقطقرة والقخقمقيقسقات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وططجة-أصيلة والمضيق-
أطجرة وبطم مقالأ وأزيقالأ والقفقنقيق بقنالفطيدق والف
صالح وخريبتة والجديدة وبرشيد وسقطقات وسقيقدي بقطقور
ومق ارتق وشقيقشققاوة والق ققوز وققلقعققة السق ار قطققة والصققويقرة
والر امطة وآسفم واليوسفية.

 -الدراسات األلماطية

الرباط وسال والصقخقيقرات-تقمقارة والقنقطقيقطقرة والقخقمقيقسقات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وططجة-أصيلة والمضيق-
الفطقيقدق وتقطقوان والقفق ق -أطقجقرة والقعق ار ق والق قسقيقمقة
وش قف قشققاون ووزان ووجققدة-أط قجققاد وال قطققاضققور والققدريققو
وج قرادة وبققرتققان وتققاوريققرت وجققرس قي ق و قج قي ق و ققا
وم قت قطققا وال ق ققاجققو يوا قران وم قوالي ي قع قنققوو وص قفققرو
وبولمان وتاوطات وتازة وبقطقم مقالأ وأزيقالأ والقفقنقيق بقن
صالح وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 -الدراسات اإليطالية

 الدراسات البرتغالية -الدراسات والثنا ة الصيطية

جميع عماالت وأقاليم المملتة.
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جامعة محمد الخامس الرباط
الحقول المعرفية

الروافـــــد

المسالك الدراسية

الرباط وسال والصخيرات-تمارة والنطيطقرة والقخقمقيقسقات
وس قيققدي قققاسققم وس قيققدي س قل قي قمققان ووزان وب قطققم مققالأ
وأزيققالأ والقفقنقيق بققن صققالققح والقجققديققدة وسقيققدي بقطققور
ومرات وشيشاوة والق قوز وققلقعقة السق ار قطقة والصقويقرة
والر امطة وآسفم واليوسفية وأتادير-إداوتقطقان يواطقزتقان
آيت ملوأ واشتوتة-آيت بقااقا وتقاروداطقت وتقيقزطقيقتوطاطا وتطغير وتلميم وأسقا-الق از وطقاطقطقان وسقيقدي
إ قطققم وال قع قيققون وبققوجققدور وطققر ققايققة والس قمققارة ووادي
الذاو وأوسرد.

العلوم
اإلطساطية واآلداو
والفطون

العلوم

 -علم الطف

 العلوم الرياضية والمعلومياتوالتطبينات(الرياضيات/
المعلوميات)
 علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء علوم ال ياة -علوم األرض والتون

الرباط وسال والصخيرات-تمارة.
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جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية

العلوم
الناطوطية
واالقتصادية
والتدبير

-

العلوم

اإلطساطية واآلداو
والفطون

-

-

الروافـــــد

عماالت مناطعات :الدارالبيقضقاء-أطقفقا والقفقداء-مقر السقلقطقان
الناطون باللغة العربية
وال م الق قسقطقم وعقيقن الشقق وابقن مسقيق ومقوالي رشقيقد وعقيقن
الناطون باللغة الفرطسية
السبع-ال م الم مدي وسيدي البرطوصم والقمق قمقديقة والقطقواصقر
العلوم االقتصادية والتدبير
ومديوطة وبطسليمقان.
عماالت منقاطقعقات :القدا ارلقبقيقضقاء-أطقفقا والقفقداء-مقر السقلقطقان
وال قم الق قسقطقم وعقيقن الشقق وابقن مسقيق ومقوالي رشقيقد وعقيقن
السبع-ال م الم مدي وسيقدي القبقرطقوصقم والقمق قمقديقة والقجقديقدة
والطواصر ومديوطة وبطسليمقان وبرشيد وسطات وسيدي بطور وبطم
مققالأ وأزيققالأ والقفقنقيق بققن صققالققح وخقطقيقفقرة وخقريقبقتققة ومق ارتق
العلوم السياسية
وشيقشقاوة والق قوز وققلقعقة السق ار قطقة والصقويقرة والقر قامقطقة وآسقفقم
واليوسفية والرشيدية وور اززات وميدلت وتطقغقيقر و ازتقورة وأتقاديقر-
إداوتقطققان يواطققزتققان-آيققت مقلققوأ واشقتققوتققة-آيققت بققااققا وتققاروداطققت
وتقيقزطقيققت وطققاطققا وتقلقمقيققم وأسققا-الق از وطققاطقطققان وسقيققدي إ قطققم
والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذاو وأوسرد.
الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
عماالت مناطعقات :القدا ارلقبقيقضقاء-أطقفقا والقفقداء-مقر السقلقطقان
الدراسات الفرطسية
وال م الق قسقطقم وعقيقن الشقق وابقن مسقيق ومقوالي رشقيقد وعقيقن
الدراسات اإلطجليزية
السبع-ال م الم مدي وسيدي البرطوصم والقمق قمقديقة والقطقواصقر
التاريخ وال ضارة
ومديوطة وبطسليمقان.
الجغ ار يا
الفلسفة
عماالت مناطعقات :القدا ارلقبقيقضقاء-أطقفقا والقفقداء-مقر السقلقطقان
وال م الق قسقطقم وعقيقن الشقق وابقن مسقيق ومقوالي رشقيقد وعقيقن
علم االجتماع
السبع-ال م الم مدي وسيدي البرطوصم والقمق قمقديقة والقطقواصقر
ومديوطة وبطسليمقان وسطات وبرشيد وخريبتة.
عماالت مناطعقات :القدا ارلقبقيقضقاء-آطقفقا والقفقداء-مقر السقلقطقان
وعين السبع-ال م الم مدي وعين الشقق والق قم الق قسقطقم وابقن
مسقيق ومقوالي رشقيقد وسقيققدي القبقرطقوصققم والقمق قمققديقة والقجقديققدة
الدراسات اإلسباطية
والطواصر ومقديقوطقة وبقطقسقلقيقمقان وبقرشقيقد وسقطقات وسقيقدي بقطقور
وخريبتة ومرات وشقيقشقاوة والق قوز وققلقعقة السق ار قطقة والقر قامقطقة
وآسفم واليوسفية.
عماالت مناطقعقات :القدا ارلقبقيقضقاء-آطقفقا والقفقداء-مقر السقلقطقان
وعين السبع-ال م الم مدي وعين الشقق والق قم الق قسقطقم وابقن
مسقيق ومقوالي رشقيقد وسقيققدي القبقرطققوصقم والقمق قمققديقة والقجققديققدة
والطواصر ومديوطة وبقطقسقلقيقمقان وبقرشقيقد وسقطقات وسقيقدي بقطقور
الدراسات اإليطالية
وخريبتة ومق ارتق وشقيقشقاوة والق قوز وققلقعقة السق ار قطقة والصقويقرة
والر امطة وآسفم واليوسفيقة وور اززات وتقطقغقيقر و ازتقورة وأتقاديقر-
إداوتقطققان يواطققزتققان-آيققت مقلققوأ واشقتققوتققة-آيققت بققااققا وتققاروداطققت
وتيزطيقت وطقاطقا وتقلقمقيقم وأسقا-الق از وطقاطقطقان وسقيقدي إ قطقم
والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذاو وأوسرد.
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جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء
الحقول المعرفية

الروافـــــد

المسالك الدراسية

 -الدراسات األلماطية

عماالت مناطعات :الدارالبيضاء-آطفا والقفقداء-مقر
السلطان وعين السبع-ال م القمق قمقدي وعقيقن الشقق
وال م ال سقطقم وابقن مسقيق ومقوالي رشقيقد وسقيقدي
البرطوصم والم مدية والطواصر ومديوطة وبقطقسقلقيقمقان
وور اززات وتطغير وزاتورة وأتادير-إداوتطان يواطزتان-
آيت ملوأ واشتوتة-آيت بقااقا وتقاروداطقت وتقيقزطقيقت
وطاطا وتلميم وأسقا-الق از وطقاطقطقان وسقيقدي إ قطقم
والعيون وبقوجقدور وطقر قايقة والسقمقارة ووادي القذاقو
وأوسقرد.

 -علم الطف

عماالت مناطعات :الدارالبيضاء-آطفا والقفقداء-مقر
السلطان وعين السبع-ال م القمق قمقدي وعقيقن الشقق
وال م ال سقطقم وابقن مسقيق ومقوالي رشقيقد وسقيقدي
البرطوصم والم مدية والطواصر ومديوطة وبقطقسقلقيقمقان
وبرشيد وسطات وخريبتة وور اززات وتطغير وزاتورة.

 العلوم الرياضية والمعلومياتوالتطبينات (الرياضيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء علوم ال ياة -علوم األرض والتون

عماالت مناطعات :الدارالبيضاء-أطفا والقفقداء-مقر
السلطان وال قم الق قسقطقم وعقيقن الشقق وابقن مسقيق
وموالي رشيد وعين السبع-ال م القمق قمقدي وسقيقدي
البرطوصم والم مدية والطواصر ومديوطة وبطسليمقان.

العلوم

اإلطساطية واآلداو
والفطون

العلوم
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جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس
الحقول المعرفية
التعليم األصيأ

المسالك الدراسية
 -الشريعة والناطون

العلوم
الناطوطية
واالقتصادية والتدبير -
-

الناطون باللغة العربية
الناطون باللغة الفرطسية
العلوم االقتصادية والتدبير
الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرطسية
الدراسات اإلطجليزية
التاريخ وال ضارة
الجغ ار يا
علم االجتماع

 -الدراسات اإلسباطية

العلوم

 -الدراسات األلماطية

اإلطساطية واآلداو
والفطون

 -الدراسات األمازيغية

 -الفلسفة

 -علم الطف

العلوم

 العلوم الرياضية والمعلومياتوالتطبينات (الرياضيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء علوم ال ياة -علوم األرض والتون

الروافـــــد
جميقع عماالت وأقاليم المملتة.
ا

وموالي يعنوو وصفرو وبولمان وتاوطات وتازة وجرسي .

ا

وموالي يعنوو وصفرو وبولمان وتاوطات وتازة وجرسي .

ا

وموالي يعنوو وصفرو وبولمان وتاوطقات وتقازة وجقرسقيق

والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
ا ومتطا وال اجو يوا ران وموالي يعنوو وصفرو وبولمان
وتاوطقات وتقازة وتقطقوان والقعق ار ق والق قسقيقمقة وشقفقشقاون ووزان
ووجقدة-أطقجققاد والقطققاضقور والققدريققو وجقرادة وبققرتققان وتققاوريققرت
وجرسي و قجقيق والقخقمقيقسقات وسقيقدي ققاسقم وسقيقدي سقلقيقمقان
وخطيفرة والرشيدية وميدلت.
ا ومتطا وال اجو يوا ران وموالي يعنوو وصفرو وبولمان
وتاوطات والرباط وسال والصخيرات-تمارة والنطيطرة والخقمقيقسقات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وخطيفرة وخريبتقة وعقمقاالت
مناطعات :الدار البقيقضقاء-أطقفقا والقفقداء-مقر السقلقطقان وعقيقن
السقبققع-الق ققم ال قمق قمققدي وابققن مسقي ق وم قوالي رش قيققد وسقيققدي
البرطوصم وعين الشق والق قم الق قسقطقم والقمق قمقديقة والقطقواصقر
ومديوطة وبطسليمان وبرشيد وسطات والرشيدية وميدلت.
ا وموالي يعنوو وصفرو وبقولقمقان وتقاوطقات وتقازة ووجقدة-
أطجاد والطاضور والدريو وجرادة وبرتقان وتقاوريقرت وجقرسقيق
و جي .
ا ومتطا وال اجو يوا ران وموالي يعنوو وصفرو وتاوطات
وبققولقمققان وتققازة وطقطقجققة-أصقيقلققة والقمقضقيققق-القفقطقيققدق وتقطقوان
أطجرة والع ار والق قسقيقمقة وشقفقشقاون ووجقدة أطقجقادوالف
والطاضور والدريو وجرادة وبرتان وتاوريرت وجرسي و قجقيق
وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

ا
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وموالي يعنوو وبولمان وصفرو وتاوطات وتازة وجرسي .

جامعة القاضي عياض مراكش
الحقول المعرفية
التعليم األصيأ

المسالك الدراسية

الروافـــــد

جميقع عماالت وأقاليم المملتة.

 -اللغة العربية

م ق ارت ق وش قي قشققاوة وال ق ققوز وق قل قعققة الس ق ار قطققة والصققوي قرة
والر امقطقة وآسقفقم والقيقوسقفقيقة وأزيقالأ وور اززات وتقطقغقيقر
وزاتورة وأسا-ال از والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة.
وادي الذاو وأوسقرد.

 الناطون باللغة العربيةالعلوم
الناطوطية
واالقتصادية
والتدبير

م ق ارت ق وش قي قشققاوة وال ق ققوز وق قل قعققة الس ق ار قطققة والصققوي قرة
والر امقطقة وآسقفقم والقيقوسقفقيقة وأزيقالأ وور اززات وتقطقغقيقر
وزاتورة وطقاطقا وتقلقمقيقم وأسقا-الق از وطقاطقطقان والقعقيقون
وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذاو وأوسقرد.

 -الناطون باللغة الفرطسية

م ق ارت ق وش قي قشققاوة وال ق ققوز وق قل قعققة الس ق ار قطققة والصققوي قرة
والقر قامقطقة وآسقفقم والقيقوسقفقيقة وور اززات وتقطقغقيقر و ازتققورة
وأسا-ال از والعقيقون وبقوجقدور وطقر قايقة والسقمقارة ووادي
الذاو وأوسقرد.

 العلوم االقتصادية والتدبيرالعلوم
اإلطساطية واآلداو
والفطون

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرطسية
الدراسات اإلطجليزية
التاريخ وال ضارة
الجغ ار يا

م ق ارت ق وش قي قشققاوة وال ق ققوز وق قل قعققة الس ق ار قطققة والصققوي قرة
والقر قامقطقة وآسقفقم والقيقوسقفقيقة وور اززات وتقطقغقيقر و ازتققورة
وأسا-ال از والعقيقون وبقوجقدور وطقر قايقة والسقمقارة ووادي
الذاو وأوسقرد.
جميقع عماالت وأقاليم المملتة.

 -تدبير يواعداد المجاأ الجغ ار م

م ق ارت ق وش قي قشققاوة وال ق ققوز وق قل قعققة الس ق ار قطققة والصققوي قرة
والر امطقة وآسقفقم والقيقوسقفقيقة وأزيقالأ وور اززات وتقطقغقيقر
وزاتورة وأتادير-إداوتطان يواطزتان-آيت ملقوأ واشقتقوتقة-
آيت بااا وتاروداطت وتيزطيت وطاطا وتلميم وأسقا-الق از
وطققاط قطققان وس قيققدي إ قطققم وال قع قيققون وبققوجققدور وطققر ققايققة
والسمارة ووادي الذاو وأوسرد.
مق ارتق وشقيقشققاوة والق ققوز وققلقعققة السق ار قطققة والققر ققامقطققة
وأزيالأ وور اززات وتطغير وزاتورة وطقاطقا وتقلقمقيقم وأسقا-
الق از وطققاطقطققان والقعقيققون وبققوجققدور وطققر ققايققة والسقمققارة
ووادي الذاو وأوسرد.
م ق ارت ق وش قي قشققاوة وال ق ققوز وق قل قعققة الس ق ار قطققة والصققوي قرة
والر امطة وآسفم واليوسفية وبقطقم مقالأ وأزيقالأ والقفقنقيق
بن صالح وور اززات وتطغير وزاتورة وأسقا-الق از والقعقيقون
وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذاو وأوسقرد.
م ق ارت ق وش قي قشققاوة وال ق ققوز وق قل قعققة الس ق ار قطققة والصققوي قرة
والر قامقطقة وآسقفقم والقيقوسقفقيقة وور اززات وتقطقغقيقر و ازتقورة
وأسا-ال از والعيقون وبقوجقدور وطقر قايقة والسقمقارة ووادي
الذاو وأوسقرد.

 -الفلسفة

 علم االجتماع -علوم الرياضيات والمعلوميات

 علوم األرض والتونالعلوم

 علوم الرياضيات والتطبينات علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء علوم ال ياة7

جامعة محمد األول وجدة
المسالك الدراسية

الحقول المعرفية

العلوم
 الناطون باللغة العربيةالناطوطية واالقتصادية  -الناطون باللغة الفرطسية
 العلوم االقتصادية والتدبيروالتدبير

العلوم

اإلطساطية واآلداو
والفطون

العلوم

-

الروافـــــد
وجدة-أطجاد والطقاضقور والقدريقو وجقرادة
وبرتان وتاوريرت وجرسي و جي .

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرطسية
الدراسات اإلطجليزية
الدراسات اإلسباطية
التاريخ وال ضارة
الجغ ار يا
علم االجتماع

وجدة-أطجاد والطقاضقور والقدريقو وجقرادة
وبرتان وتاوريرت وجرسي و جي .

 -الدراسات األمازيغية

وجدة-أطجاد والطقاضقور والقدريقو وجقرادة
وبرتان وتاوريرت وجرسي و قجقيق وتقازة
وط قط قجققة-أص قي قلققة وال قم قض قيققق-ال قف قط قيققدق
وتق قطق قوان والق قفق ق ق ق -أطق قجق قرة والق قعق ق ار ق ق
وال سيمة وشفشاون.

 العلوم الرياضية والمعلوميات والتطبينات(الرياضيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء علوم ال ياة -علوم األرض والتون

وجدة-أطجاد والطاضور والقدريقو وجقرادة
وبرتان وتاوريرت وجرسي و جي .

جامعة الحسن األول سطات
الحقول المعرفية
العلوم الناطوطية

المسالك الدراسية
 الناطون باللغة العربية -العلوم االقتصادية والتدبير

سطات وبرشيد وخريبتة والجديقدة وسقيقدي
بطور.

واالقتصادية والتدبير  -الناطون باللغة الفرطسية
العلوم
اإلطساطية واآلداو
والفطون

العلوم

سطات وبرشيد وخريبتة.

 الدراسات العربية الجغ ار يا وتهي ة المجاأ-

الروافـــــد

وسطات وبرشيد وخريبتة.

العلوم الرياضية والتطبينات
علوم المادة يزياء
علوم المادة تيمياء
علوم ال ياة
علوم األرض والتون

سطات وبرشيد وخريبتة.
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جامعة عبد المالك السعدي تطوان
الحقول المعرفية
التعليم األصيل
العلوم
الناطوطية
واالقتصادية
والتدبير

المسالك الدراسية
 أصول الدين والدراسات القرآنية والحديثية -الفكر اإلسالمي والفلسفة وعلوم األديان

جميقع عماالت وأقاليم المملتة.

 القانون باللغة العربية القانون باللغة الفرنسية -العلوم االقتصادية والتدبير

ططجة-أصيقلقة والقمقضقيقق-القفقطقيقدق وتقطقوان
أطجرة والع ار ق وشقفقشقاون ووزانوالف
وال سيمة.

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرطسية
الدراسات اإلطجليزية
الدراسات اإلسباطية
التاريخ وال ضارة
الجغ ار يا يواعداد المجاأ
علم االجتماع
الفلسفة

ططجة-أصيقلقة والقمقضقيقق-القفقطقيقدق وتقطقوان
أطجقرة والقعق ار ق وشقفقشقاون ووزانوالف
وال سيمة.

العلوم
اإلطساطية واآلداو -
والفطون
-

العلوم

الروافـــــد

 العلوم الرياضية والمعلوميات والتطبينات(الرياضيات /المعلوميات)
 علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء علوم ال ياة -علوم األرض والتون
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ططجة-أصيقلقة والقمقضقيقق-القفقطقيقدق وتقطقوان
أطجقرة والقعق ار ق وشقفقشقاون ووزانوالف
وال سيمة.

جامعة شعيب الدكالي الجديدة
المسالك الدراسية

الحقول المعرفية

الروافـــــد

العلوم الناطوطية واالقتصادية  -العلوم االقتصادية والتدبير
 القانون باللغة الفرنسيةوالتدبير
 -الدراسات العربية

الجديدة وسيدي بطور وسطات وبرشيد وخريبتة.

 -الجغ ار يا

العلوم

اإلطساطية واآلداو والفطون

العلوم

-

الجديدة وسيدي بطور.

الدراسات اإلسالمية
الدراسات الفرطسية
الدراسات اإلطجليزية
التاريخ وال ضارة

الجديدة وسيدي بطور وسطات وبرشيد وخريبتة.

 -الفلسفة

الجديدة وسيدي بقطقور وسقطقات وبقرشقيقد وخقريقبقتقة
والفني بن صالح.

 -علم االجتماع

الجديدة وسيدي بقطقور وسقطقات والصقويقرة وآسقفقم
واليوسفية والفني بن صالح.

 -علوم الرياضيات والمعلوميات

الجديدة وسيدي بطور وسطات وبرشيد وخريبتة.

-

علوم
علوم
علوم
علوم

الرياضيات والتطبينات
المادة يزياء
المادة تيمياء
ال ياة

 -علوم األرض والتون
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الجديدة وسيدي بطور وسطات وبرشيد وخريبتة.

جامعة المولى إسماعيل مكناس
الحقول المعرفية
العلوم

الناطوطية

واالقتصادية والتدبير

العلوم
اإلطساطية
واآلداو والفطون

العلوم

المسالك الدراسية

الروافـــــد

 الناطون باللغة العربية -الناطون باللغة الفرطسية

متطا وال اجو يوا ران وسيدي ققاسقم ووزان وبقطقم مقالأ
والفني بن صالح وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 -العلوم االقتصادية والتدبير

مقتقطققا والق ققاجققو يوا قران وسقيققدي قققاسققم ووزان وخقطقيقفقرة
والرشيدية وميدلت.

-

الدراسات اإلسالمية
الدراسات اإلطجليزية
التاريخ وال ضارة
الجغ ار يا
الدراسات اإلسباطية

متطا

 الدراسات العربية -الدراسات الفرطسية

وال اجو يوا ران وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

مقتقطققا والق ققاجققو يوا قران وخقطقيقفقرة والققرشقيققديققة ومقيققدلققت
وتطغير*.

 -علم االجتماع

متطا

 -الفلسفة

متطا وال اجو يوا قران وبقطقم مقالأ وخقطقيقفقرة والقرشقيقديقة
وميدلت.

 العلوم الرياضية والمعلومياتوالتطبينات (الرياضيات/
المعلوميات)
 علوم المادة يزياءمتطا
 علوم المادة تيمياء علوم ال ياة -علوم األرض والتون

وال اجو يوا ران وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

وال اجو يوا ران وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

(*) :يمتن ل ملة شهادة البتالوريا بإقليم تطغير التسجيأ بالتلية متعددة التخصصات بالرشيدية.
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جامعة ابن طفيل القنيطرة
الحقول المعرفية
العلوم الناطوطية
واالقتصادية والتدبير

العلوم
اإلطساطية واآلداو
والفطون

العلوم

المسالك الدراسية

الروافـــــد

 العلوم االقتصادية والتدبير الناطون الخا باللغة الفرطسية الدراسات اإلسالمية الدراسات العربية الدراسات الفرطسية الدراسات اإلطجليزية التاريخ وال ضارةالجغ ار يا الفلسفة علم االجتماع العلوم الرياضية والمعلومياتوالتطبينات (الرياضيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء علوم ال ياة -علوم األرض والتون

النطيطرة وسيدي سليمان.

ال قن قط قي قط قرة وال قخ قم قي قسققات وس قيققدي قققاسققم وس قيققدي
سليمان ووزان.

النطيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان
ووزان.

جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل
الحقول المعرفية
العلوم الناطوطية
واالقتصادية والتدبير

العلوم
اإلطساطية واآلداو
والفطون

العلوم

المسالك الدراسية

الروافـــــد

 العلوم االقتصادية والتدبير الناطون الخا باللغة الفرطسية-

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرطسية
الدراسات اإلطجليزية
التاريخ والتراث وال ضارة
الجغ ار يا

بطم مالأ وأزيالأ والفني بن صالح وخريبتة.

بطم مالأ وأزيالأ والفني بن صالح وخريبتة.

 -علم االجتماع

بطقم مقالأ وأزيقالأ والقفقنقيق بقن صقالقح وخقطقيقفقرة
وخريبتة.

 -علوم الرياضيات والتطبينات

بطم مالأ وأزيالأ والفني بن صالح.

 علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء -علوم ال ياة

بطم مالأ وأزيالأ والفني بن صالح وخريبتة.
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جامعة ابن زهر أكادير
الحقول المعرفية
التعليم األصيأ

المسالك الدراسية

الروافـــــد

 الشريعة والناطون الدراسات الشرعية والواقع المعاصر جميقع عماالت وأقاليم المملتة.أتادير-إداوتطان يواطزتقان-آيقت مقلقوأ واشقتقوتقة-آيقت
بااا وتقاروداطقت وتقيقزطقيقت وطقاطقا وور اززات وتقطقغقيقر
وزاتورة وتلمقيقم وأسقا-الق از وطقاطقطقان وسقيقدي إ قطقم
والعقيقون وبقوجقدور وطقر قايقة والسقمقارة ووادي القذاقو
وأوسقرد.

 الناطون باللغة العربيةالعلوم
الناطوطية
 الناطون باللغة الفرطسيةواالقتصادية والتدبير  -العلوم االقتصادية والتدبير

العلوم

اإلطساطية واآلداو

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرطسية
الدراسات اإلطجليزية
التاريخ وال ضارة
الجغ ار يا
علم االجتماع

أتادير-إداوتطان يواطزتقان-آيقت مقلقوأ واشقتقوتقة-آيقت
بااا وتقاروداطقت وتقيقزطقيقت وطقاطقا وور اززات وتقطقغقيقر
وزاتورة وتلمقيقم وأسقا-الق از وطقاطقطقان وسقيقدي إ قطقم
والعقيقون وبقوجقدور وطقر قايقة والسقمقارة ووادي القذاقو
وأوسقرد.

 -الدراسات اإلسباطية

أتادير-إداوتطان يواطزتان-آيت مقلقوأ واشقتقوتقة-آيقت
بااا وتاروداطت وتيزطيت وطاطا والصقويقرة وور اززات
وتطغير وزاتورة وتلميم وأسا-ال از وطاططان وسيقدي
إ قطققم والقعقيققون وبققوجققدور وطققر ققايققة والسقمققارة ووادي
الذاو وأوسقرد.

 -الدراسات األمازيغية

أتادير-إداوتطان يواطزتان-آيت مقلقوأ واشقتقوتقة-آيقت
بااا وتاروداطت وتيزطيت وطاطا وبطم مالأ وأزيقالأ
والفني بن صقالقح والقجقديقدة وسقيقدي بقطقور ومق ارتق
وشيشاوة وال وز وقلعة الس ار طة والصويرة والر امطقة
وآسفم واليوسفية وور اززات وتقطقغقيقر و ازتقورة وتقلقمقيقم
وأس ققا-الق ق از وط ققاطق قط ققان وسق قي ققدي إ ق قط ققم والق قعق قي ققون
وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذاو وأوسرد.

 العلوم الرياضية والمعلومياتوالتطبينات (الرياضيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزياء علوم المادة تيمياء علوم ال ياة -علوم األرض والتون

أتادير-إداوتطان يواطزتان-آيت مقلقوأ واشقتقوتقة-آيقت
بااا وتاروداطت وتقيقزطقيقت وطقاطقا وور اززات وتقطقغقيقر
وزاتورة وتلميم وأسا-الق از وطقاطقطقان وسقيقدي إ قطقم
والعيون وبوجقدور وطقر قايقة والسقمقارة ووادي القذاقو
وأوسقرد.

والفطون

العلوم
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