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تب اعاتتح

جامعة مدما مس امر مس ا

اعت تعر اعد ار

اععقول اعتحرف

 النانون بالل العربي النانون بالل اليرنسي -العلوم االقتصادي والتدبير

الرباط وسال والصخيرات-تمارة والخميسات.
الرباط وسال والصخخخيخرات-تخمخارة والخنخنخيخطخرة والخخخمخيخسخات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطنج -أصيل والمقي -
اليخنخيخد وتخطخوان والخيخ خ -أنخجخرة والخعخ ار خ والخ خسخيخمخ
وش خي خشخخاون ووزان ووجخخدة-أن خجخخاد وال خنخخاقخخور والخخدريخخو
وج خرادة وبخخروخخان وتخخاوريخخرت وجخخرس خي خ و خج خي خ و خخا
وم خو خنخخا وال خ خخاجخخو يوا خران وم خوالي ي خع خنخخوو وص خيخخرو
وبولمان وتاونات وتخازة وبخنخم مخالي وأزيخالي والخيخنخيخ بخن
صالح وخنييرة وخريبو .

العلوم النانوني
واالقتصادي والتدبير
 -العلوم السياسي

-

الدراسات االسالمي
الدراسات العربي
الدراسات اليرنسي
الدراسات االنجليزي
التاريخ وال قارة
الج ار يا
اليلسي
علم االجتما

الرباط وسال والصخيرات-تمارة.

الرباط وسال والصخخخيخرات-تخمخارة والخنخنخيخطخرة والخخخمخيخسخات

 -الدراسات االسباني

وسيدي قاسم وسيدي سليمان وبنم مالي وأزيالي والينخيخ

بن صالح.

العلوم
االنساني وااداو
والينون

اعروافـــــد

الرباط وسخال والصخخخيخرات-تخمخارة والخنخنخيخطخرة والخخخمخيخسخات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطنج -أصيل والمقي -
أنجرة وبنم مخالي وأزيخالي والخيخنخيخ بخنالينيد والي
صالح وخريبو والجديدة وبرشيد وسخطخات وسخيخدي بخنخور
ومخ اروخ وشخيخشخخاوة والخ خخوز وقخلخعخ السخ ار خنخ والصخخويخرة
والر امن وفسيم واليوسيي .

 -الدراسات املماني

الرباط وسال والصخخخيخرات-تخمخارة والخنخنخيخطخرة والخخخمخيخسخات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطنج -أصيل والمقي -
الينخيخد وتخطخوان والخيخ خ -أنخجخرة والخعخ ار خ والخ خسخيخمخ
وش خي خشخخاون ووزان ووجخخدة-أن خجخخاد وال خنخخاقخخور والخخدريخخو
وج خرادة وبخخروخخان وتخخاوريخخرت وجخخرس خي خ و خج خي خ و خخا
وم خو خنخخا وال خ خخاجخخو يوا خران وم خوالي ي خع خنخخوو وص خيخخرو
وبولمان وتاونات وتازة وبخنخم مخالي وأزيخالي والخيخنخيخ بخن
صالح وخنييرة والرشيدي وميدلت.

 -الدراسات االيطالي

 الدراسات البرت الي -الدراسات والانا الصيني

جميع عماالت وأقاليم المملو .

ااظر ففت اعادول
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3

جامعة مدما مس امر مس ا
اععقول اعتحرف

العلوم
االنساني وااداو

اعروافـــــد

اعت تعر اعد ار

الرباط وسال والصخيرات-تمارة والننيطخرة والخخخمخيخسخات
وس خيخخدي قخخاسخخم وس خيخخدي س خل خي خمخخان ووزان وب خنخخم مخخالي
وأزيخخالي والخيخنخي خ بخخن صخخالخخح والخجخخديخخدة وسخيخخدي بخنخخور
ومراو وشيشاوة والخ خوز وقخلخعخ السخ ار خنخ والصخويخرة
والر امن وفسيم واليوسيي وأوادير-إداوتخنخان يوانخزوخان
فيت ملوي واشتوو -فيت بخاوخا وتخارودانخت وتخيخزنخيختوطاطا وتن ير وولميم وأسخا-الخ از وطخانخطخان وسخيخدي
إ خنخخم وال خع خيخخون وبخخوجخخدور وطخخر خخاي خ والس خمخخارة ووادي
الذوو وأوسرد.

 -علم الني

والينون

العلوم

 العلوم الرياقي والمعلومياتوالتطبينات(الرياقيات/
المعلوميات)
 علوم المادة يزيا علوم المادة ويميا علوم ال ياة -علوم امرو والوون

الرباط وسال والصخيرات-تمارة.
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جامعة مسد ا مس الد مسام مس
اعت تعر اعد ار

اععقول اعتحرف
العلوم
النانوني
واالقتصادي
والتدبير

-

العلوم

االنساني وااداو
والينون

-

-

ا
اعروافـــــد

عماالت مناطعاتا الدارالبيخقخا -أنخيخا والخيخدا -مخر السخلخطخان
النانون بالل العربي
وال م الخ خسخنخم وعخيخن الشخ وابخن مسخيخ ومخوالي رشخيخد وعخيخن
النانون بالل اليرنسي
السبع-ال م الم مدي وسيدي البرنوصم والخمخ خمخديخ والخنخواصخر
العلوم االقتصادي والتدبير
ومديون وبنسليمخان.
عماالت منخاطخعخاتا الخدا ارلخبخيخقخا -أنخيخا والخيخدا -مخر السخلخطخان
وال خم الخ خسخنخم وعخيخن الشخ وابخن مسخيخ ومخوالي رشخيخد وعخيخن
السبع-ال م الم مدي وسيخدي الخبخرنخوصخم والخمخ خمخديخ والخجخديخدة
والنواصر ومديون وبنسليمخان وبرشيد وسطات وسيدي بنور وبنم
مخخالي وأزيخخالي والخيخنخيخ بخخن صخخالخخح وخخنخيخيخرة وخخريخبخوخ ومخ اروخ
العلوم السياسي
وشيخشخاوة والخ خوز وقخلخعخ السخ ار خنخ والصخويخرة والخر خامخنخ وفسخيخم
واليوسيي والرشيدي وور اززات وميدلت وتنخ خيخر و ازوخورة وأوخاديخر-
إداوتخنخخان يوانخخزوخخان-فيخخت مخلخخوي واشختخخووخ -فيخخت بخخاوخخا وتخخارودانخخت
وتخيخزنخيخخت وطخخاطخخا ووخلخمخيخخم وأسخخا-الخ از وطخخانخطخخان وسخيخخدي إ خنخخم
والعيون وبوجدور وطر اي والسمارة ووادي الذوو وأوسرد.
الدراسات االسالمي
الدراسات العربي
عماالت مناطعخاتا الخدا ارلخبخيخقخا -أنخيخا والخيخدا -مخر السخلخطخان
الدراسات اليرنسي
وال م الخ خسخنخم وعخيخن الشخ وابخن مسخيخ ومخوالي رشخيخد وعخيخن
الدراسات االنجليزي
السبع-ال م الم مدي وسيدي البرنوصم والخمخ خمخديخ والخنخواصخر
التاريخ وال قارة
ومديون وبنسليمخان.
الج ار يا
اليلسي
عماالت مناطعخاتا الخدا ارلخبخيخقخا -أنخيخا والخيخدا -مخر السخلخطخان
وال م الخ خسخنخم وعخيخن الشخ وابخن مسخيخ ومخوالي رشخيخد وعخيخن
علم االجتما
السبع-ال م الم مدي وسيدي البرنوصم والخمخ خمخديخ والخنخواصخر
ومديون وبنسليمخان وسطات وبرشيد وخريبو .
عماالت مناطعخاتا الخدا ارلخبخيخقخا -فنخيخا والخيخدا -مخر السخلخطخان
وعين السبع-ال م الم مدي وعين الشخ والخ خم الخ خسخنخم وابخن
مسخيخ ومخوالي رشخيخد وسخيخخدي الخبخرنخوصخخم والخمخ خمخخديخ والخجخديخخدة
الدراسات االسباني
والنواصر ومخديخونخ وبخنخسخلخيخمخان وبخرشخيخد وسخطخات وسخيخدي بخنخور
وخريبو ومراو وشخيخشخاوة والخ خوز وقخلخعخ السخ ار خنخ والخر خامخنخ
وفسيم واليوسيي .
عماالت مناطخعخاتا الخدا ارلخبخيخقخا -فنخيخا والخيخدا -مخر السخلخطخان
وعين السبع-ال م الم مدي وعين الشخ والخ خم الخ خسخنخم وابخن
مسخيخ ومخوالي رشخيخد وسخيخخدي الخبخرنخخوصخم والخمخ خمخخديخ والخجخخديخخدة
والنواصر ومديون وبخنخسخلخيخمخان وبخرشخيخد وسخطخات وسخيخدي بخنخور
الدراسات االيطالي
وخريبو ومخ اروخ وشخيخشخاوة والخ خوز وقخلخعخ السخ ار خنخ والصخويخرة
والر امن وفسيم واليوسييخ وور اززات وتخنخ خيخر و ازوخورة وأوخاديخر-
إداوتخنخخان يوانخخزوخخان-فيخخت مخلخخوي واشختخخووخ -فيخخت بخخاوخخا وتخخارودانخخت
وتيزنيخت وطخاطخا ووخلخمخيخم وأسخا-الخ از وطخانخطخان وسخيخدي إ خنخم
والعيون وبوجدور وطر اي والسمارة ووادي الذوو وأوسرد.
ااظر ففت اعادول
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جامعة مسد ا مس الد مسام مس
اعت تعر اعد ار

اععقول اعتحرف

اعروافـــــد

 -الدراسات املماني

عماالت مناطعاتا الدارالبيقا -فنيا والخيخدا -مخر
السلطان وعين السبع-ال م الخمخ خمخدي وعخيخن الشخ
وال م ال سخنخم وابخن مسخيخ ومخوالي رشخيخد وسخيخدي
البرنوصم والم مدي والنواصر ومديون وبخنخسخلخيخمخان
وور اززات وتن ير وزاوورة وأوادير-إداوتنان يوانزوان-
فيت ملوي واشتوو -فيت بخاوخا وتخارودانخت وتخيخزنخيخت
وطاطا وولميم وأسخا-الخ از وطخانخطخان وسخيخدي إ خنخم
والعيون وبخوجخدور وطخر خايخ والسخمخارة ووادي الخذوخو
وأوسخرد.

 -علم الني

عماالت مناطعاتا الدارالبيقا -فنيا والخيخدا -مخر
السلطان وعين السبع-ال م الخمخ خمخدي وعخيخن الشخ
وال م ال سخنخم وابخن مسخيخ ومخوالي رشخيخد وسخيخدي
البرنوصم والم مدي والنواصر ومديون وبخنخسخلخيخمخان
وبرشيد وسطات وخريبو وور اززات وتن ير وزاوورة.

 العلوم الرياقي والمعلومياتوالتطبينات (الرياقيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزيا علوم المادة ويميا علوم ال ياة -علوم امرو والوون

عماالت مناطعاتا الدارالبيقا -أنيا والخيخدا -مخر
السلطان وال خم الخ خسخنخم وعخيخن الشخ وابخن مسخيخ
وموالي رشيد وعين السبع-ال م الخمخ خمخدي وسخيخدي
البرنوصم والم مدي والنواصر ومديون وبنسليمخان.

العلوم

االنساني وااداو
والينون

العلوم

ا

5

جامعة
اععقول اعتحرف
التعليم امصيي

اعت تعر اعد ار
 -الشريع والنانون

العلوم
النانوني
واالقتصادي والتدبير -
-

النانون بالل العربي
النانون بالل اليرنسي
العلوم االقتصادي والتدبير
الدراسات االسالمي
الدراسات العربي
الدراسات اليرنسي
الدراسات االنجليزي
التاريخ وال قارة
الج ار يا
علم االجتما

 -الدراسات االسباني

 الدراسات املمانيالعلوم االنساني

وااداو والينون
 -الدراسات اممازي ي

 -اليلسي

 -علم الني

العلوم

ام مدما ا س ا

ار
اعروافـــــد

جميخع عماالت وأقاليم المملو .
ا

وموالي يعنوو وصيرو وبولمان وتاونات وتازة وجرسي .

ا

وموالي يعنوو وصيرو وبولمان وتاونات وتازة وجرسي .

ا

وموالي يعنوو وصيرو وبولمان وتاونات وتازة وجرسي

والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
ا ومونا وال اجو يوا ران وموالي يعنوو وصيرو وبخولخمخان
وتخخاونخخات وتخخازة وتخطخوان والخعخ ار خ والخ خسخيخمخ وشخيخشخخاون ووزان
ووجخخدة-أنخجخخاد والخنخخاقخخور والخخدريخخو وجخرادة وبخخروخخان وتخخاوريخخرت
وجخرسخيخ و خجخيخ والخخخمخيخسخات وسخيخدي قخاسخم وسخيخدي سخلخيخمخان
وخنييرة والرشيدي وميدلت.
ا ومونا وال اجو يوا ران وموالي يعنوو وصيرو وبخولخمخان
وتاونات والرباط وسال والصخيرات-تمارة والننيخطخرة والخخخمخيخسخات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وخنييرة وخخريخبخوخ وعخمخاالت
مناطعاتا الخدار الخبخيخقخا -أنخيخا والخيخدا -مخر السخلخطخان وعخيخن
الس خبخخع-ال خ خخم ال خم خ خمخخدي وابخخن مس خي خ وم خوالي رش خيخخد وس خيخخدي
البرنوصم وعخيخن الشخ والخ خم الخ خسخنخم والخمخ خمخديخ والخنخواصخر
ومديون وبنسليمان وبرشيد وسطات والرشيدي وميدلت.
ا وموالي يعنخوو وصخيخرو وبخولخمخان وتخاونخات وتخازة ووجخدة-
أنجاد والناقور والدريو وجخرادة وبخروخان وتخاوريخرت وجخرسخيخ
و جي .
ا ومونا وال اجو يوا ران وموالي يعنوو وصيرو وتخاونخات
وبخخول خمخخان وتخخازة وطخن خجخ -أص خيخل خ والخم خقخي خ -الخي خنخيخخد وت خط خوان
أنجرة والخعخ ار خ والخ خسخيخمخ وشخيخشخاون ووجخدة أنخجخادوالي
والناقور والدريو وجرادة وبروان وتاوريرت وجخرسخيخ و خجخيخ
وخنييرة والرشيدي وميدلت.

 العلوم الرياقي والمعلومياتوالتطبينات (الرياقيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزياا
 علوم المادة ويميا علوم ال ياة -علوم امرو والوون
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وموالي يعنوو وبولمان وصيرو وتاونات وتازة وجرسي .

جامعة مسضا د س اا م م
اععقول اعتحرف
التعليم امصيي

اعت تعر اعد ار
 -الل

جميخع عماالت وأقاليم المملو .

العربي

 النانون باللالعلوم
النانوني واالقتصادي
والتدبير

اعروافـــــد

 -النانون بالل

م خ ارو خ وش خي خشخخاوة وال خ خخوز وق خل خع خ الس خ ار خن خ والصخخوي خرة
والر امخنخ وفسخيخم والخيخوسخيخيخ وأزيخالي وور اززات وتخنخ خيخر
وزاوورة وأسا-ال از والعيون وبخوجخدور وطخر خايخ والسخمخارة
ووادي الذوو وأوسخرد.

العربي

م خ ارو خ وش خي خشخخاوة وال خ خخوز وق خل خع خ الس خ ار خن خ والصخخوي خرة
والر امخنخ وفسخيخم والخيخوسخيخيخ وأزيخالي وور اززات وتخنخ خيخر
وزاوورة وطخاطخا ووخلخمخيخم وأسخا-الخ از وطخانخطخان والخعخيخون
وبوجدور وطر اي والسمارة ووادي الذوو وأوسخرد.

اليرنسي

م خ ارو خ وش خي خشخخاوة وال خ خخوز وق خل خع خ الس خ ار خن خ والصخخوي خرة
والخر خامخنخ وفسخيخم والخيخوسخيخيخ وور اززات وتخنخ خيخر و ازوخخورة
وأسا-ال از والعخيخون وبخوجخدور وطخر خايخ والسخمخارة ووادي
الذوو وأوسخرد.

 العلوم االقتصادي والتدبيرالعلوم
االنساني وااداو
والينون

الدراسات االسالمي
الدراسات العربي
الدراسات اليرنسي
الدراسات االنجليزي
التاريخ وال قارة
الج ار يا

م خ ارو خ وش خي خشخخاوة وال خ خخوز وق خل خع خ الس خ ار خن خ والصخخوي خرة
والخر خامخنخ وفسخيخم والخيخوسخيخيخ وور اززات وتخنخ خيخر و ازوخخورة
وأسا-ال از والعخيخون وبخوجخدور وطخر خايخ والسخمخارة ووادي
الذوو وأوسخرد.

 -تدبير يواعداد المجاي الج ار م

جميخع عماالت وأقاليم المملو .

م خ ارو خ وش خي خشخخاوة وال خ خخوز وق خل خع خ الس خ ار خن خ والصخخوي خرة
والر امنخ وفسخيخم والخيخوسخيخيخ وأزيخالي وور اززات وتخنخ خيخر
وزاوورة وأوادير-إداوتنان يوانزوان-فيت ملخوي واشختخووخ -
فيت باوا وتارودانت وتيزنيت وطاطا وولميم وأسخا-الخ از
وطخخان خطخخان وس خيخخدي إ خنخخم وال خع خيخخون وبخخوجخخدور وطخخر خخاي خ
والسمارة ووادي الذوو وأوسرد.
مخ اروخ وشخيخشخخاوة والخ خخوز وقخلخعخ السخ ار خنخ والخخر خخامخنخ
وأزيالي وور اززات وتن ير وزاوورة وطخاطخا ووخلخمخيخم وأسخا-
الخ از وطخخانخطخخان والخعخيخخون وبخخوجخخدور وطخخر خخايخ والسخمخخارة
ووادي الذوو وأوسرد.
م خ ارو خ وش خي خشخخاوة وال خ خخوز وق خل خع خ الس خ ار خن خ والصخخوي خرة
والر امن وفسيم واليوسيي وبخنخم مخالي وأزيخالي والخيخنخيخ
بن صالح وور اززات وتن ير وزاوورة وأسخا-الخ از والخعخيخون
وبوجدور وطر اي والسمارة ووادي الذوو وأوسخرد.
م خ ارو خ وش خي خشخخاوة وال خ خخوز وق خل خع خ الس خ ار خن خ والصخخوي خرة
والر خامخنخ وفسخيخم والخيخوسخيخيخ وور اززات وتخنخ خيخر و ازوخورة
وأسا-ال از والعيخون وبخوجخدور وطخر خايخ والسخمخارة ووادي
الذوو وأوسخرد.

 -اليلسي

 -علم االجتما

 علوم الرياقيات والمعلوميات علوم امرو والوونالعلوم

-

علوم
علوم
علوم
علوم

الرياقيات والتطبينات
المادة يزيا
المادة ويميا
ال ياة
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جامعة مدما موجد ججا
اععقول اعتحرف
العلوم
النانوني واالقتصادي
والتدبير

العلوم

االنساني وااداو
والينون

العلوم

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد
وجدة-أنجاد والنخاقخور والخدريخو وجخرادة
وبخخروخخان وتخخاوريخخرت وجخخرس خي خ و خج خي خ
وال سيم .

 النانون بالل العربي النانون بالل اليرنسي العلوم االقتصادي والتدبير-

الدراسات االسالمي
الدراسات العربي
الدراسات اليرنسي
الدراسات االنجليزي
الدراسات االسباني
التاريخ وال قارة
الج ار يا
علم االجتما

وجدة-أنجاد والنخاقخور والخدريخو وجخرادة
وبخخروخخان وتخخاوريخخرت وجخخرس خي خ و خج خي خ
وال سيم .

 -الدراسات اممازي ي

وجدة-أنجاد والنخاقخور والخدريخو وجخرادة
وبروان وتاوريرت وجرسي و خجخيخ وتخازة
وط خن خج خ -أص خي خل خ وال خم خق خي خ -ال خي خن خيخخد
وتخ خطخ خوان والخ خيخ خ خ خ -أنخ خجخ خرة والخ خعخ خ ار خ خ
وال سيم وشيشاون.

 العلوم الرياقي والمعلوميات والتطبينات(الرياقيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزيا علوم المادة ويميا علوم ال ياة -علوم امرو والوون

وجدة-أنجاد والناقور والخدريخو وجخرادة
وبخخروخخان وتخخاوريخخرت وجخخرس خي خ و خج خي خ
وال سيم .

جامعة مسد ا موجد
اععقول اعتحرف
العلوم النانوني

اعت تعر اعد ار
 -النانون بالل

اعروافـــــد
سطات وبرشيد وخريبو والجديخدة وسخيخدي
بنور.

العربي

واالقتصادي والتدبير  -النانون بالل اليرنسي
 العلوم االقتصادي والتدبيرالعلوم

االنساني وااداو
والينون

العلوم

سطات وبرشيد وخريبو .

 الدراسات العربي الج ار يا وتئي المجاي-

العلوم الرياقي والتطبينات
علوم المادة يزيا
علوم المادة ويميا
علوم ال ياة
علوم امرو والوون

ا

وسطات وبرشيد وخريبو .

سطات وبرشيد وخريبو .
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جامعة س ا مسماسس مس عام
اععقول اعتحرف
ديتع حم د صح
العلوم
النانوني واالقتصادي
والتدبير

العلوم
االنساني وااداو
والينون

العلوم

اعت تعر اعد ار

جما
اعروافـــــد

 أصول دين و ردينتدالق دي والحد ردي ن حد -ديفكو دالاي و رديف وفد رأل وا د ل

جميخع عماالت وأقاليم المملو .

 دي للو للي د ديعولحد دي للو للي د ديفولوحد -العلوم االقتصادي والتدبير

طنج -أصيخلخ والخمخقخيخ -الخيخنخيخد وتخطخوان
أنجرة والع ار خ وشخيخشخاون ووزانوالي
وال سيم .

الدراسات االسالمي
الدراسات العربي
الدراسات اليرنسي
الدراسات االنجليزي
الدراسات االسباني
التاريخ وال قارة
الج ار يا يواعداد المجاي
علم االجتما
اليلسي

طنج -أصيخلخ والخمخقخيخ -الخيخنخيخد وتخطخوان
أنجخرة والخعخ ار خ وشخيخشخاون ووزانوالي
وال سيم .

-

 العلوم الرياقي والمعلوميات والتطبينات(الرياقيات /المعلوميات)
 علوم المادة يزيا علوم المادة ويميا علوم ال ياة -علوم امرو والوون
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طنج -أصيخلخ والخمخقخيخ -الخيخنخيخد وتخطخوان
أنجخرة والخعخ ار خ وشخيخشخاون ووزانوالي
وال سيم .

جامعة يع ا مسا اسد مسجا ا
اععقول اعتحرف
العلوم النانوني واالقتصادي
والتدبير

العلوم

االنساني وااداو والينون

العلوم

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد

 العلوم االقتصادي والتدبير -دي للو للي د ديفولوحد

الجديدة وسيدي بنور.

 الدراسات العربي -الج ار يا

الجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد وخريبو .

-

الدراسات االسالمي
الدراسات اليرنسي
الدراسات االنجليزي
التاريخ وال قارة

الجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد وخريبو .

 -اليلسي

الجديدة وسيدي بخنخور وسخطخات وبخرشخيخد وخخريخبخوخ
واليني بن صالح.

 -علم االجتما

الجديدة وسيدي بخنخور وسخطخات والصخويخرة وفسخيخم
واليوسيي واليني بن صالح.

 -علوم الرياقيات والمعلوميات

الجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد وخريبو .

-

علوم
علوم
علوم
علوم
علوم

الرياقيات والتطبينات
المادة يزيا
المادة ويميا
ال ياة
امرو والوون
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الجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد وخريبو .

جامعة مسمجسإ ع ماس د م لار
اععقول اعتحرف
العلوم

النانوني

واالقتصادي والتدبير

العلوم
االنساني
وااداو والينون

العلوم

اعت تعر اعد ار
 النانون بالل -النانون بالل

اعروافـــــد

العربي
اليرنسي

مونا وال اجو يوا ران وسيدي قخاسخم ووزان وبخنخم مخالي
واليني بن صالح وخنييرة والرشيدي وميدلت.
مخوخنخخا والخ خخاجخخو يوا خران وسخيخخدي قخخاسخخم ووزان وخخنخيخيخرة
والرشيدي وميدلت.

 العلوم االقتصادي والتدبير-

الدراسات االسالمي
الدراسات االنجليزي
التاريخ وال قارة
الج ار يا
الدراسات االسباني

مونا

 الدراسات العربي -الدراسات اليرنسي

وال اجو يوا ران وخنييرة والرشيدي وميدلت.

مخوخنخخا والخ خخاجخخو يوا خران وخخنخيخيخرة والخخرشخيخخديخ ومخيخخدلخخت
وتن ير*.

 -علم االجتما

مونا

 -اليلسي

مونا وال اجو يوا خران وبخنخم مخالي وخخنخيخيخرة والخرشخيخديخ
وميدلت.

 العلوم الرياقي والمعلومياتوالتطبينات (الرياقيات/
المعلوميات)
 علوم المادة يزيامونا
 علوم المادة ويميا علوم ال ياة -علوم امرو والوون

وال اجو يوا ران وخنييرة والرشيدي وميدلت.

وال اجو يوا ران وخنييرة والرشيدي وميدلت.

(*)ا يمون ل مل شئادة البوالوريا برقليم تن ير التسجيي بالولي متعددة التخصصات بالرشيدي .
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جامعة م ا ا د مسضل
اععقول اعتحرف
العلوم النانوني
واالقتصادي والتدبير

العلوم
االنساني وااداو
والينون

العلوم

اعت تعر اعد ار
 -النانون بالل

اعروافـــــد
النخنخيخطخرة وسخيخدي سخلخيخمخان والخخخمخيخسخات وسخيخدي
قاسم.

العربي

 النانون الخا بالل اليرنسي العلوم االقتصادي والتدبير الدراسات االسالمي الدراسات العربي الدراسات اليرنسي الدراسات االنجليزي التاريخ وال قارةالج ار يا اليلسي علم االجتما العلوم الرياقي والمعلومياتوالتطبينات (الرياقيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزيا علوم المادة ويميا علوم ال ياة -علوم امرو والوون

الننيطرة وسيدي سليمان

ال خن خن خي خط خرة وال خخ خم خي خسخخات وس خيخخدي قخخاسخخم وس خيخخدي
سليمان ووزان.

الننيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان
ووزان.

جامعة مس ا اا مجلم ا ماا لد م د
اععقول اعتحرف
العلوم النانوني
واالقتصادي والتدبير

العلوم
االنساني وااداو
والينون

العلوم

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد

 العلوم االقتصادي والتدبير -النانون الخا بالل اليرنسي

بنم مالي وأزيالي واليني بن صالح وخريبو .

الدراسات االسالمي
الدراسات العربي
الدراسات اليرنسي
الدراسات االنجليزي
التاريخ والتراو وال قارة
الج ار يا

بنم مالي وأزيالي واليني بن صالح وخريبو .

-

 -علم االجتما

بنخم مخالي وأزيخالي والخيخنخيخ بخن صخالخح وخخنخيخيخرة
وخريبو .

 -علوم الرياقيات والتطبينات

بنم مالي وأزيالي واليني بن صالح.

 علوم المادة يزيا علوم المادة ويميا -علوم ال ياة

بنم مالي وأزيالي واليني بن صالح وخريبو .
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جامعة م ا أك
اععقول اعتحرف
التعليم امصيي

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد

 الشريع والنانون الدراسات الشرعي والنقاياالمعاصرة

جميخع عماالت وأقاليم المملو .
أوادير-إداوتنان يوانزوخان-فيخت مخلخوي واشختخووخ -فيخت
باوا وتخارودانخت وتخيخزنخيخت وطخاطخا وور اززات وتخنخ خيخر
وزاوورة وولمخيخم وأسخا-الخ از وطخانخطخان وسخيخدي إ خنخم
والعخيخون وبخوجخدور وطخر خايخ والسخمخارة ووادي الخذوخو
وأوسخرد.

 النانون بالل العربيالعلوم
النانوني
 النانون بالل اليرنسيواالقتصادي والتدبير  -العلوم االقتصادي والتدبير

العلوم

االنساني وااداو

الدراسات االسالمي
الدراسات العربي
الدراسات اليرنسي
الدراسات االنجليزي
التاريخ وال قارة
الج ار يا
علم االجتما

أوادير-إداوتنان يوانزوخان-فيخت مخلخوي واشختخووخ -فيخت
باوا وتخارودانخت وتخيخزنخيخت وطخاطخا وور اززات وتخنخ خيخر
وزاوورة وولمخيخم وأسخا-الخ از وطخانخطخان وسخيخدي إ خنخم
والعخيخون وبخوجخدور وطخر خايخ والسخمخارة ووادي الخذوخو
وأوسخرد.

 -الدراسات االسباني

أوادير-إداوتنان يوانزوان-فيت مخلخوي واشختخووخ -فيخت
باوا وتارودانت وتيزنيت وطاطا والصخويخرة وور اززات
وتن ير وزاوورة وولميم وأسا-ال از وطانطان وسيخدي
إ خنخخم والخعخيخخون وبخخوجخخدور وطخخر خخايخ والسخمخخارة ووادي
الذوو وأوسخرد.

 -الدراسات اممازي ي

أوادير-إداوتنان يوانزوان-فيت مخلخوي واشختخووخ -فيخت
باوا وتارودانت وتيزنيت وطاطا وبنم مالي وأزيخالي
واليني بن صخالخح والخجخديخدة وسخيخدي بخنخور ومخ اروخ
وشيشاوة وال وز وقلع الس ار ن والصويرة والر امنخ
وفسيم واليوسيي وور اززات وتخنخ خيخر و ازوخورة ووخلخمخيخم
وأس خخا-الخ خ از وط خخانخ خط خخان وسخ خي خخدي إ خ خن خخم والخ خعخ خي خخون
وبوجدور وطر اي والسمارة ووادي الذوو وأوسرد.

 العلوم الرياقي والمعلومياتوالتطبينات (الرياقيات/المعلوميات)
 علوم المادة يزيا علوم المادة ويميا علوم ال ياة -علوم امرو والوون

أوادير-إداوتنان يوانزوان-فيت مخلخوي واشختخووخ -فيخت
باوا وتارودانت وتخيخزنخيخت وطخاطخا وور اززات وتخنخ خيخر
وزاوورة وولميم وأسا-الخ از وطخانخطخان وسخيخدي إ خنخم
والعيون وبوجخدور وطخر خايخ والسخمخارة ووادي الخذوخو
وأوسخرد.

والينون

العلوم

اا
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