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 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

 والخميسات. تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

 القانون باللغة العربية  -
 القانون باللغة الفرنسية -
 العلوم االقتصادية والتدبير -

العلوم القانونية 
 واالقتصادية والتدبير

والمقمطميمومرة والمخممميمسمات  تمممارة-الصخيراتو الرباط وسال 
أصيلة والمميميم -ططجةو وسيدي قاسم وسيدي سليمان 

والمحمسميمممة  أنجرة والمعمرا م -الفطيدق وتووان والفحص-
أنممجمماد والممطممارممور والممدر ممو  -وجممدةووزان و  شممفمم مماون و 

وجممرادة وبممروممان وتمماور ممرت وجممرسمميمم  و ممجمميمم  و مما  
وممماممطمما  والممحمماجممال وي ممران وممموالي يممعممقممو  وصممفممرو 

بمطمم ممالا والمفمقميمل بم  صمالم  و وبولمان وتاونات وتمازة 
 .وخر باةوخطيفرة 

 العلوم السياسية باللغة الفرنسية -

 .تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 التار خ والحيارة -
 الجغرا يا -
 الفلسفة -
 علم االجتماع -

 العلوم
اإلنسانية واآلدا   

 والفطون 

المقمطميمومرة والمخممميمسمات و تمممارة -الرباط وسال والصخيرات
بممطممم مممالا وأز ممالا و وسمميممدي قمماسممم وسمميممدي سمملمميمممممان 

 والفقيل ب  صال .
 اإلسبانيةالدراسات  -

المقمطميمومرة والمخممميمسمات و   تمممارة-الرباط وسال والصخيرات
أصيلة والمميميم -ططجةوسيدي قاسم وسيدي سليمان و 

وبطم مالا وأز الا والفقيل ب   أنجرة-الفطيدق والفحص-
صال  وخر باة والجديدة وسيدي بطور وسومات وبمرشميمد 
ومممرا مم  وشمميمم مماوة والممحمموز وقمملممعممة السممرا ممطممة والصممو ممرة 

 والرحامطة وآسفم واليوسفية.

 الدراسات األلمانية  -

تمممارة والمقمطميمومرة والمخممميمسمات -الرباط وسال والصخيرات
أصيلة والمميميم -وسيدي قاسم وسيدي سليمان وططجة

أنجرة والمعمرا م  والمحمسميمممة -الفطيدق وتووان والفحص-
أنممجمماد والممطممارممور والممدر ممو  -وشممفمم مماون ووزان ووجممدة

وجممرادة وبممروممان وتمماور ممرت وجممرسمميمم  و ممجمميمم  و مما  
وممماممطمما  والممحمماجممال وي ممران وممموالي يممعممقممو  وصممفممرو 
وبولمان وتاونات وتازة وبطم ممالا وأز مالا والمفمقميمل بم  

 صال  وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 الدراسات اإليوالية   -

 الدراسات البرتغالية - جميع عماالت وأقاليم المملكة.
3انظر تتمة الجدول )ص(   

  جامعة محمد الخامس الرباط
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 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 
والمممقمممطممميمممومممرة  تمممممممارة-الصمممخممميمممراتو المممربممماط وسمممال 

طمطمجمةو والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان 
-المفمطميمدق وتموموان والمفمحمص-أصيلة والميميم -

وجمدةووزان و  شف اون والحسيمة و  أنجرة والعرا  
أنممجممماد والمممطمممارمممور والمممدر مممو  وجمممرادة وبمممرومممان -

وتمماور ممرت وجممرسمميمم  و ممجمميمم  و مما  وممماممطمما  
والحاجال وي ران وموالي يعقو  وصفرو وبمولمممان 

بممطممم مممالا وأز ممالا والممفممقمميممل بمم  و وتمماونممات وتممازة 
 .وخر باةصال  وخطيفرة 

 الدراسات والثقا ة الصيطية -

 العلوم
اإلنسانية واآلدا   

وشيم ماوة  مرا  تمارة و -الرباط وسال والصخيرات والفطون 
والممحمموز وقمملممعممة السممرا ممطممة والصممو ممرة والممرحممامممطممة 

آيمت -إداوتطمان وينمزومان-وآسفم واليوسفية وأ ادير
آيممت بمماتمما وتممارودانممت وتمميممزنمميممت -ممملمموا واشممتممووممة

الممزاو وطممانمموممان -وطمماطمما وتممطممغمميممر وومملممممميممم وأسمما
وطر مايمة والسمممارة  وسيدي إ طم والعيون وبوجدور 

 ووادي الذتال وأوسرد.

 علم الطفس -

 .تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

العلوم الر ارية والمعلوميات  -
 والتوبيقات)الر اريات/ المعلوميات(

 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 العلوم

  جامعة محمد الخامس الرباط
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ي الدار البيضاء
 جامعة الحسن الثان 

 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

ممر  السملمومان والمحمم -أنفما والمفمداء-عماالت مقاطعات: الدار البيياء
الممحممم -المحممسمطممم وعميمم  ال م  وابم  مسمميمع وممموالي رشمميمد وعمميم  السممبمع

 .الطواصر ومديونة وبطسليممانو المحمدي وسيدي البرنوصم والمحمدية 

 القانون باللغة العربية -
 القانون باللغة الفرنسية -
 العلوم االقتصادية والتدبير -

 العلوم
القانونية  

واالقتصادية 
 والتدبير 

العلوم السياسية باللغة  - جميع عماالت وأقاليم المملكة.
 العربية

ممر  السملمومان والمحمم -أنفا والمفمداء-عماالت مقاطعات: الدار البيياء
الممحممم -المحممسمطممم وعمميم  ال م  وابم  مسميممع وممموالي رشمميمد وعميمم  السممبمع

الطواصمر وممديمونمة وبمطمسملميمممممان و المحمدي وسيدي البرنوصم والمحمدية 
والمجمديمدة وسميمدي بمطمور وسمومات وخر باة بطم مالا والفقيل ب  صال  و 

آيممت بمماتمما -آيممت ممملمموا واشممتممووممة-إداوتممطممان وينممزوممان-وأ مماديممروبممرشمميممد 
الزاو وطمانمومان وسميمدي إ مطمم -وتارودانت وتيزنيت وطاطا وولميم وأسا

 والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.

العلوم السياسية باللغة  -
 الفرنسية

ممر  السملمومان والمحمم -أنفما والمفمداء-عماالت مقاطعات: الدار البيياء
الممحممم -المحممسمطممم وعميمم  ال م  وابم  مسمميمع وممموالي رشمميمد وعمميم  السممبمع

 .الطواصر ومديونة وبطسليممانو المحمدي وسيدي البرنوصم والمحمدية 

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 التار خ والحيارة -
 الجغرا يا -
 الفلسفة -

 العلوم
اإلنسانية واآلدا   

 والفطون 

ممر  السملمومان والمحمم -أنفما والمفمداء-عماالت مقاطعات: الدار البيياء
الممحممم -المحممسمطممم وعميمم  ال م  وابم  مسمميمع وممموالي رشمميمد وعمميم  السممبمع

الطواصمر وممديمونمة وبمطمسملميمممممان و المحمدي وسيدي البرنوصم والمحمدية 
 .خر باةبرشيد و و وسوات 

 علم االجتماع -

ممر  السملمومان وعميم  -آنمفما والمفمداء-الدار البييماءعماالت مقاطعات: 
الحم المحمدي وعي  ال   والحم الحسطم وابم  مسميمع ومموالي -السبع

والممطممواصممر ومممديممونممة والممجممديممدة رشمميممد وسمميممدي الممبممرنمموصممم والمممممحمممممديممة 
وبرشيد وسوات وسيدي بمطمور  وخمر مبمامة وممرا م  وشميم ماوة وبطسليمان 

 والحوز وقلعة السرا طة والرحامطة وآسفم واليوسفية.

 الدراسات اإلسبانية -

ممر  السملمومان وعميم  -آنمفما والمفمداء-عماالت مقاطعات: الدار البيياء
الحم المحمدي وعي  ال   والحم الحسطم وابم  مسميمع ومموالي -السبع

رشمميممد وسمميممدي الممبممرنمموصممم والمممممحمممممديممة والممجممديممدة والممطممواصممر ومممديممونممة  
وبطسليمان وبرشيد وسومات وسميمدي بمطمور وخمر مبمامة وممرا م  وشميم ماوة 
والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والرحامطة وآسمفمم والميموسمفميمة وورزازات 

آيت باتا -آيت ملوا واشتووة-إداوتطان وينزوان-وتطغير وزا ورة وأ ادير
الزاو وطمانمومان وسميمدي إ مطمم -وتارودانت وتيزنيت وطاطا وولميم وأسا

 والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.

 الدراسات اإليوالية -

  5انظر تتمة الجدول )ص( 
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ي الدار البيضاء
 جامعة الحسن الثان 

 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

مممر  -آنممفمما والممفممداء-عممممماالت مممقمماطممعممات: الممدار الممبمميمميمماء
الحم المحمدي وعي  ال م  والمحمم -السلوان وعي  السبع

الممحممسممطممم وابمم  مسمميممع وممموالي رشمميممد وسمميممدي الممبممرنمموصممم 
والمحمدية والطواصر ومديونة وبطسليمان وورزازات وتمطمغميمر 

-آيمت مملموا واشمتموومة-إداوتمطمان وينمزومان-وزا ورة وأ ادير
المزاو -آيت باتا وتارودانت وتيزنيت وطماطما ووملممميمم وأسما

وطانوان وسيدي إ طم والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة 
 ووادي الذتال وأوسمرد.

 الدراسات األلمانية -

 العلوم
اإلنسانية واآلدا   

 والفطون 

مممر  -أنممفمما والممفممداء-عممممماالت مممقمماطممعممات: الممدار الممبمميمميمماء
السلوان والحم الحسطم وعي  ال م  وابم  مسميمع ومموالي 

المحمم المممحمممدي وسميمدي المبمرنموصمم -رشيمد وعميم  السمبمع
الطواصر ومديونة وبطسليمممممان وبمرشميمد و والمحمدية والجديدة 

وسمموممات وسمميممدي بممطممور وبممطممم مممالا وأز ممالا والممفممقمميممل بمم  
ومرا م  وشميم ماوة والمحموز وقملمعمة  وخر باةصال  وخطيفرة 

المرشميمديمة السرا طة والصو رة والرحامطة وآسفم والميموسمفميمة و 
إداوتمممطمممان -وورزازات ومممميمممدلمممت وتمممطمممغممميمممر وزا مممورة وأ ممماديمممر

آيمممت بممماتممما وتمممارودانمممت -آيمممت مممملممموا واشمممتممموومممة-وينمممزومممان
الزاو وطانوان وسيدي إ طم -وتيزنيت وطاطا وولميم وأسا

 والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.

 الدراسات الصيطية -

مممر  -أنممفمما والممفممداء-عممممماالت مممقمماطممعممات: الممدار الممبمميمميمماء
الحم المحمدي واب  مسيع ومموالي -السلوان وعي  السبع

رشمميممد وسمميممدي الممبممرنمموصممم وعمميمم  ال مم  والممحممم الممحممسممطممم 
والمحمدية والطواصر ومديونة وبطسليمان والمجمديمدة وسميمدي 
بممطممور وسمموممات وبممرشمميممد وبممطممم مممالا وأز ممالا والممفممقمميممل بمم  

 .صال  وخر باة

 األماز غيةالدراسات  -

مممر  -آنممفمما والممفممداء-عممممماالت مممقمماطممعممات: الممدار الممبمميمميمماء
الحم المحمدي وعي  ال م  والمحمم -السلوان وعي  السبع

الممحممسممطممم وابمم  مسمميممع وممموالي رشمميممد وسمميممدي الممبممرنمموصممم 
والمجمديمدة وسميمدي   وبطسليمان والمحمدية والطواصر ومديونة

ورزازات وتمطمغميمر وزا مورة وبرشيد وسوات وخمر مبمامة و بطور 
 .بطم مالا وأز الا والفقيل ب  صال و 

 علم الطفس -

مممر  -أنممفمما والممفممداء-عممممماالت مممقمماطممعممات: الممدار الممبمميمميمماء
السلوان والحم الحسطم وعي  ال   وابم  مسميمع ومموالي 

المحمم المممحمممدي وسميمدي المبمرنموصمم -رشيد وعميم  السمبمع
 .الطواصر ومديونة وبطسليممانو والمحمدية 

العلوم الر ارية والمعلوميات  -
والتوبيقات )الر اريات/

 المعلوميات(
 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 العلوم
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 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 
 التعليم األصيل ال ر عة والقانون  - جميمع عماالت وأقاليم المملكة.

 مما  وممموالي يممعممقممو  وصممفممرو وبممولمممممان وتمماونممات وتممازة 
 وجرسي .

 القانون باللغة العربية -
 القانون باللغة الفرنسية -
 العلوم االقتصادية والتدبير  -

 العلوم
القانونية  

 واالقتصادية والتدبير 

 مما  وممموالي يممعممقممو  وصممفممرو وبممولمممممان وتمماونممات وتممازة 
 .وجرسي 

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 التار خ والحيارة -
 الجغرا يا -
 علم االجتماع  -

العلوم اإلنسانية 
 واآلدا  والفطون 

 مما  وممموالي يممعممقممو  وصممفممرو وبممولمممممان وتمماونممات وتممازة 
 الدراسات اإلسبانية - .والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمانوجرسي  

 ما  ومممامطمما  والمحمماجمال وي مران وممموالي يممعمقمو  وصمفممرو 
الممحممسمميمممممة تممومموان والممعممرا مم  و وبممولمممممان وتمماونممات وتممازة و 

أنجاد والطارمور والمدر مو  وجمرادة -ووزان ووجدةوشف اون 
المخممميمسمات وسميمدي وبروان وتماور مرت وجمرسميم  و مجميم  و 

 خطيفرة والرشيدية وميدلت.قاسم وسيدي سليمان و 

 الدراسات األلمانية -

 ما  وممامطمما  والمحماجمال وي مران ومموالي يممعمقمو  وصمفممرو 
تمارة والقطيورة -وبولمان وتاونات والرباط وسال والصخيرات

والخميسات وسيدي قماسمم وسميمدي سملميمممان ووزان وخمطميمفمرة  
 والرشيدية وميدلت.

 األماز غيةالدراسات  -

 الفلسفة -  ا  وموالي يعقو  وصفرو وبولمان وتاونات وتازة.
 ما  وممامطمما  والمحماجمال وي مران ومموالي يممعمقمو  وصمفممرو 

المفمطميمدق -أصيلة والممميميم -ططجةوتازة و  وتاونات وبولمان
وشمفمم مماون  الممحمسمميممممةأنممجمرة والمعممرا مم  و -وتمومموان والممفمحممص

 تاور رتو  بروانوجدة  أنجاد والطارور والدر و  وجرادة و و 
 خطيفرة والرشيدية وميدلت.و  وجرسي  و جي 

 علم الطفس  -

 مما  وممموالي يممعممقممو  وبممولمممممان وصممفممرو وتمماونممات وتممازة 
 وجرسي .

العلوم الر ارية والمعلوميات  -
والتوبيقات )الر اريات/

 المعلوميات(
 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 العلوم 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس
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ي عياض مراكش
  جامعة القاض 

الحقول  المسالك الدراسية  الروافـــــد 
 المعرفية 

 اللغة العربية - جميمع عماالت وأقاليم المملكة.
  التعليم األصيل اللغة العربية واللغات الحية -

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم 
الممزاو والممعمميممون -والمميمموسممفمميممة وأز ممالا وورزازات وتممطممغمميممر وزا ممورة وأسمما

 وادي الذتال وأوسمرد.و  وبوجدور وطر اية والسمارة
 القانون باللغة العربية  -

 العلوم 
القانونية 

واالقتصادية 
 والتدبير 

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم 
-واليوسفية وأز الا وورزازات وتمطمغميمر وزا مورة وطماطما ووملممميمم وأسما

الزاو وطانوان والعيون وبموجمدور وطمر مايمة والسمممارة ووادي المذتمال 
 وأوسمرد.

 القانون باللغة الفرنسية  -

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم 
المزاو والمعميمون وبموجمدور -واليوسفيمة وورزازات وتمطمغميمر وزا مورة وأسما

 أوسمرد.و  وطر اية والسمارة ووادي الذتال
 العلوم االقتصادية والتدبير -

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم 
 الرشيدية وورزازات وميدلت وتطغير وزا ورة واليوسفية وأز الا و 

العلوم السياسية باللغة  -
 الفرنسية

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم 
المزاو والمعميمون وبموجمدور -واليوسفيمة وورزازات وتمطمغميمر وزا مورة وأسما

 أوسمرد.و  وطر اية والسمارة ووادي الذتال

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 التار خ والحيارة -
 الجغرا يا -

 العلوم
اإلنسانية  

 واآلدا  والفطون 

تدبير ويعداد المجاا  - جميمع عماالت وأقاليم المملكة.
 الجغرا م

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم 
إداوتطان وينزوان-واليوسفية وأز الا وورزازات وتطغير وزا ورة وأ ادير

آيت باتا وتارودانت وتيزنيت وطماطما ووملممميمم -آيت ملوا واشتووة-
الممزاو وطممانمموممان وسمميممدي إ ممطممم والممعمميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة -وأسمما

 والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.

 الفلسفة -

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والرحامطمة وأز مالا وورزازات 
الممزاو وطممانمموممان والممعمميممون -وتممطممغمميممر وزا ممورة وطمماطمما وومملممممميممم وأسمما

 وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.
 علم االجتماع -

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم 
واليوسفية وبطم مالا وأز مالا والمفمقميمل بم  صمالم  وورزازات وتمطمغميمر 

الممزاو والممعمميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والسمممممارة ووادي -وزا ممورة وأسمما
 أوسمرد.و  الذتال

 علوم الر اريات والمعلوميات -
  علوم األرض والكون  -

مرا   وشي اوة والحوز وقلعة السرا طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم 
المزاو والمعميمون وبموجمدور -واليوسفيمة وورزازات وتمطمغميمر وزا مورة وأسما

 أوسمرد.و  وطر اية والسمارة ووادي الذتال

 علوم الر اريات والتوبيقات -
 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة  -

 العلوم
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  جامعة محمد األول وجدة
 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

أنممجمماد والممطممارممور والممدر ممو  وجممرادة -جممدةو 
وبممممروممممان وتمممماور ممممرت وجممممرسمممميمممم  و ممممجمممميمممم  

 . والحسيمة

 القانون باللغة العربية -
 القانون باللغة الفرنسية -
 العلوم االقتصادية والتدبير -

 العلوم
القانونية  

واالقتصادية 
 والتدبير 

أنممجمماد والممطممارممور والممدر ممو  وجممرادة -وجممدة
و ممممجمممميمممم   جممممرسمممميمممم وبممممروممممان وتمممماور ممممرت و 

 .والحسيمة

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 الدراسات اإلسبانية -
 التار خ والحيارة -
 الجغرا يا -
 علم االجتماع -
 الفلسفة -

 العلوم
اإلنسانية واآلدا  

 والفطون 
  جممرادةوالممدر ممو  و  الممطممارممورأنممجمماد و -وجممدة

تممازة  ممجمميمم  و جممرسمميمم  و تمماور ممرت و و  بممروممانو 
المفمطميمدق وتموموان -أصيلة والميميم -وططجة

والمممحمممسممميمممممممة أنمممجمممرة والمممعمممرا ممم  -والمممفمممحمممص
 وشف اون.

 األماز غيةالدراسات  -

أنمممجممماد والممطمممارمممور والممدر مممو  وجمممرادة -جممدة
وبممممروممممان وتمممماور ممممرت وجممممرسمممميمممم  و ممممجمممميمممم  

 .والحسيمة

العلوم الر ارية والمعلوميات والتوبيقات  -
 )الر اريات/المعلوميات(

 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 العلوم
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 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

الجديدة وسيدي و  سوات وبرشيد وخر باة
 القانون باللغة العربية - . بطور والفقيل ب  صال

العلوم القانونية 
 القانون باللغة الفرنسية - .وخر باةبرشيد و سوات  واالقتصادية والتدبير 

 العلوم االقتصادية والتدبير  - برشيد.و سوات 

  جامعة الحسن األول سطات

  جامعة عبد المالك السعدي تطوان

 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

 أصول الدين والدراسات القرآنية والحديثية - جميمع عماالت وأقاليم المملكة.

 الفكر اإلسالمي والفلسفة وعلوم األديان -
 التعليم األصيل

المفمطميمدق وتموموان -أصيلة والمميميم -ططجة
ووزان  شف ماون و  أنجرة  والعرا  -والفحص
 والحسيمة.

 القانون باللغة العربية -

 القانون باللغة الفرنسية -

 العلوم االقتصادية والتدبير -

 العلوم
القانونية واالقتصادية 

 والتدبير

المفمطميمدق وتموموان -أصيلة والمميميم -ططجة
شمفم ماون ووزان و  أنجرة والعرا م -والفحص
 .والحسيمة

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجليز ة -
 الدراسات اإلسبانية -
 التار خ والحيارة -

 الجغرا يا ويعداد المجاا -
 علم االجتماع -
 الفلسفة -

 العلوم
اإلنسانية واآلدا   

 والفطون  

المفمطميمدق وتموموان -أصيلة والمميميم -ططجة
شمفم ماون ووزان و  أنجرة والعرا م -والفحص

 الحسيمة.و 

العلوم الر ارية والمعلوميات والتوبيقات  -
 )الر اريات/ المعلوميات(

 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 العلوم
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 جامعة شعيب الدكالي الجديدة 
 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

 العلوم االقتصادية والتدبير - .الجديدة وسيدي بطور
 القانون باللغة الفرنسية -

العلوم القانونية واالقتصادية 
 والتدبير

الممجممديممدة وسمميممدي بممطممور وسمموممات وبممرشمميممد 
 .وخر باة

 الدراسات العربية -
 الجغرا يا -

 العلوم
 اإلنسانية واآلدا  والفطون 

الممجممديممدة وسمميممدي بممطممور وسمموممات وبممرشمميممد 
 .وخر باة

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجليز ة -

 التار خ والحيارة -
 

الممجممديممدة وسمميممدي بممطممور وسمموممات وبممرشمميممد 
 الفلسفة - .الفقيل ب  صال خر باة و و 

الصممو ممرة و وسمموممات سمميممدي بممطممور و  الممجممديممدة
 علم االجتماع - .الفقيل ب  صال و  وآسفم واليوسفية

العلوم الر ارية والمعلوميات  -
 والتوبيقات)الر اريات/ المعلوميات(

 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 سيدي بطور وسوات وبرشيد.و  الجديدة العلوم 
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  جامعة المول إسماعيل مكناس
 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

ماطا  والحاجال وي ران وسيدي قاسم ووزان وبمطمم ممالا 
 القانون باللغة العربية - وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 العلوم
 القانونية

 واالقتصادية والتدبير

ماطا  والحاجال وي ران وسيدي قاسم ووزان وبمطمم ممالا 
 القانون باللغة الفرنسية - والفقيل ب  صال  وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

ممامطما  والممحماجمال وي ممران وسميمدي قماسمم ووزان وخمطميمفممرة 
 العلوم االقتصادية والتدبير - والرشيدية وميدلت.

 ماطا  والحاجال وي ران وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 التار خ والحيارة -
 الجغرا يا -
 الدراسات اإلسبانية -
  علم االجتماع -

 العلوم
 اإلنسانية 

ممماممطمما  والممحمماجممال وي ممران وخممطمميممفممرة والممرشمميممديممة وممميممدلممت  واآلدا  والفطون 
 *.وتطغير

 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -

المرشميمديمة خمطميمفمرة و بطمم ممالا و ماطا  والحاجال وي ران و 
 الفلسفة  - وميدلت.

 .ماطا  والحاجال وي ران وخطيفرة والرشيدية وميدلت

العلوم الر ارية والمعلوميات   -
والتوبيقات )الر اريات/

 المعلوميات(
 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 العلوم 

 )*(: يما  لحملة شهادة الباالور ا بإقليم تطغير التسجيل بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.
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  جامعة ابن طفيل القنيطرة
 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

القمطميمومرة وسميمدي سملميمممان والمخممميمسمات وسميمدي 
 القانون باللغة العربية - قاسم.

 العلوم القانونية
 القانون باللغة الفرنسية - القطيورة وسيدي سليمان  واالقتصادية والتدبير 

 لوم االقتصادية والتدبيرالع -

 العلوم 
اإلنسانية واآلدا  

 والفطون 
سمميممدي قمماسممم وسمميممدي و  الممخممممميممسمماتو الممقممطمميمموممرة 

 سليمان ووزان.

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 التار خ والحيارة -
 الجغرا يا -
 الفلسفة  -
 علم االجتماع -
 علم الطفس -

سمميممدي قمماسممم وسمميممدي و  الممقممطمميمموممرة والممخممممميممسممات
 سليمان ووزان.

العلوم الر ارية والمعلوميات  -
 والتوبيقات )الر اريات/المعلوميات(

 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 العلوم
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ي مالل
  جامعة السلطان موالي سليمان بن 

 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

وخمطميمفمرة بطم مالا وأز الا والفمقميمل بم  صمالم  
 .وخر باة

 القانون باللغة الفرنسية -
 العلوم االقتصادية والتدبير -

 العلوم القانونية
 واالقتصادية والتدبير 

 .وخر باةبطم مالا وأز الا والفقيل ب  صال  
 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 التار خ والتراث والحيارة -

 العلوم
اإلنسانية واآلدا  

 وخمر مبمامةبطم مالا وأز الا والفقيل بم  صمالم   والفطون 
 برشيد.و وسوات 

 الدراسات العربية -
 الجغرا يا وتهيئة المجاا -

وخمطميمفمرة  الفمقميمل بم  صمالم و  وأز الاا بطم مال
 علم االجتماع - .وخر باة

بطم مالا وأز الا والفقيمل بم  صمالم  وسمومات 
 وبرشيد وخر باة.

العلوم الر ارية والمعلوميات  -
 والتوبيقات)الر اريات/ المعلوميات(

 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
  علوم األرض والكون  -

 العلوم
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  جامعة ابن زهر أكادير
 الحقول المعرفية  المسالك الدراسية  الروافـــــد 

 ال ر عة والقانون  - جميمع عماالت وأقاليم المملكة.
 التعليم األصيل العلوم ال رعية والقيايا المعاصرة -

آيمت -آيمت مملموا واشمتموومة-إداوتطان وينزومان-أ ادير
باتا وتارودانت والصو رة وتيزنميمت وطماطما وورزازات 

الزاو وطانمومان وسميمدي -وتطغير وزا ورة وولميم وأسا
إ ممطممم والممعمميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والسمممممارة ووادي 

 الذتال وأوسمرد.

 القانون باللغة العربية -
 القانون باللغة الفرنسية -
 العلوم االقتصادية والتدبير -

 العلوم
القانونية 

 واالقتصادية والتدبير 

آيمت -آيمت مملموا واشمتموومة-إداوتطان وينزومان-أ ادير
باتا وتارودانت وتيزنيت والصمو مرة وطماطما وورزازات 

الزاو وطانمومان وسميمدي -وتطغير وزا ورة وولميم وأسا
إ ممطممم والممعمميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والسمممممارة ووادي 

 الذتال وأوسمرد.

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجليز ة -
 التار خ والحيارة -
 الجغرا يا  -
 علم االجتماع -

 العلوم
اإلنسانية واآلدا  

 والفطون 

آيمت -آيت مملموا واشمتموومة-إداوتطان وينزوان-أ ادير
باتا وتارودانت وتيزنيت وطاطا والصمو مرة وورزازات 

الزاو وطانوان وسيمدي -وتطغير وزا ورة وولميم وأسا
إ ممطممم والممعمميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والسمممممارة ووادي 

 الذتال وأوسمرد.

 الدراسات اإلسبانية  -

آيمت -آيت مملموا واشمتموومة-إداوتطان وينزوان-أ ادير
باتا وتارودانت وتيزنيت وطماطما وممرا م  وشميم ماوة 

والمرحماممطمة وآسمفمم والصمو مرة والحوز وقلعة السرا طة 
-واليوسفية وورزازات وتمطمغميمر وزا مورة ووملممميمم وأسما

الممزاو وطممانمموممان وسمميممدي إ ممطممم والممعمميممون وبمموجممدور 
 وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.

 الدراسات األماز غية -

آيمت -آيت مملموا واشمتموومة-إداوتطان وينزوان-أ ادير
باتا وتارودانت وتيزنيت والصو رة وطماطما وورزازات 

الزاو وطانوان وسيمدي -وتطغير وزا ورة وولميم وأسا
إ ممطممم والممعمميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والسمممممارة ووادي 

 الذتال وأوسمرد.

العلوم الر ارية والمعلوميات  -
 والتوبيقات )الر اريات/المعلوميات(

 علوم المادة  يز اء -
 علوم المادة ويمياء -
 علوم الحياة -
 علوم األرض والكون  -

 العلوم 


