




 
 

 تطوان السعدي المالكجامعة عبد  

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

 جھة طنجة تطوان الحسیمة

 القانون باللغة العربیة -

العلوم القانونیة 
 القانون باللغة الفرنسیة - واالقتصادیة والتدبیر

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

 جھة طنجة تطوان الحسیمة

 الدراسات اإلسالمیة -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 الدراسات االسبانیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

 الفلسفة -

 علم االجتماع باللغة العربیة -

 جھة طنجة تطوان الحسیمة

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم

 علوم الریاضیات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -

 جمیع عماالت وأقالیم المملكة
 أصول الدین والدراسات القرآنیة والحدیثیة -

 التعلیم األصیل
 اإلسالمي والفلسفة وعلوم األدیانالفكر  -

 



 مراكش جامعة القاضي عیاض

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

واد الذھب، إقلیم  ةالساقیة الحمراء، جھة الداخل جھة العیون، اسفي جھة مراكش
 أزیالل، إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم زاكورة، إقلیم اسا الزاك

 القانون باللغة العربیة -

العلوم القانونیة 
واالقتصادیة 

 والتدبیر

واد الذھب، إقلیم  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة وناسفي، جھة العی جھة مراكش
 أزیالل، إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم زاكورة، إقلیم طاطا، إقلیم اسا الزاك

 القانون باللغة الفرنسیة -

واد الذھب، إقلیم  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة وناسفي، جھة العی جھة مراكش
 إقلیم زاكورة، إقلیم اسا الزاك ورززات، إقلیم تنغیر،

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

واد  ماسة، جھة كلمیم اسفي، جھة سوس سطات، جھة مراكش جھة الدار البیضاء
واد الذھب، إقلیم بني مالل، إقلیم  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة نون، جھة العیون

إقلیم الفقیھ بن صالح، إقلیم الراشیدیة، إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم أزیالل، 
 زاكورة

 سیاسیة باللغة الفرنسیةالعلوم ال -

واد الذھب، إقلیم  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة العیوناسفي، جھة  جھة مراكش
 ورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم زاكورة، إقلیم اسا الزاك

 اإلسالمیةالدراسات  -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

الساقیة  واد نون، جھة العیون ماسة، جھة كلمیم اسفي، جھة سوس جھة مراكش
أزیالل، إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم  واد الذھب، إقلیم الحمراء، جھة الداخلة

 زاكورة
 الفلسفة -

واد الذھب، إقلیم أزیالل، عمالة مراكش،  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة جھة العیون
إقلیم قلعة السراغنة، إقلیم شیشاوة، إقلیم الحوز، إقلیم الرحامنة، إقلیم الیوسفیة، إقلیم 

 رة، إقلیم طاطا، إقلیم اسا الزاكورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم زاكو

 علم االجتماع باللغة العربیة -

 تدبیر وإعداد المجال الجغرافي - جمیع عماالت وأقالیم المملكة



واد الذھب، إقلیم  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة جھة العیون ،اسفي جھة مراكش
 إقلیم زاكورة، إقلیم اسا الزاكورززات، إقلیم تنغیر، 

 

 الریاضیات و المعلومیات علوم -

 العلوم

 علوم الریاضیات و التطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

واد الذھب، إقلیم  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة اسفي، جھة العیون جھة مراكش
 اسا الزاك أزیالل، إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم زاكورة، إقلیم

 علوم األرض والكون -

 جمیع عماالت وأقالیم المملكة
 اللغة العربیة واللغات الحیة -

 التعلیم األصیل
 اللغة العربیة -

 



 الجدیدة جامعة شعیب الدكالي

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

 ، إقلیم خریبكة، إقلیم الفقیھ بن صالحإقلیم الجدیدة، إقلیم سیدي بنور

 القانون باللغة العربیة -

العلوم القانونیة 
واالقتصادیة 

 والتدبیر
 القانون باللغة الفرنسیة -

 والتدبیرالعلوم االقتصادیة  -

 إقلیم خریبكة، إقلیم الجدیدة، إقلیم برشید، إقلیم سطات، إقلیم سیدي بنور

 الدراسات اإلسالمیة -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

الجدیدة، إقلیم برشید، إقلیم سطات، إقلیم النواصر، إقلیم مدیونة، إقلیم إقلیم 
 بن سلیمان، إقلیم سیدي بنور، إقلیم الصویرة، إقلیم اسفي، إقلیم الیوسفیة

 علم االجتماع باللغة العربیة -

إقلیم خریبكة، إقلیم الفقیھ بن صالح، إقلیم الجدیدة، إقلیم برشید، إقلیم 
 سیدي بنورسطات، إقلیم 

 الفلسفة -

 إقلیم الجدیدة، إقلیم برشید، إقلیم سطات، إقلیم سیدي بنور

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم
 

 علوم الریاضیات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -

 



 جامعة الحسن األول سطات

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

 عربیةالقانون باللغة ال - إقلیم خریبكة، إقلیم الفقیھ بن صالح، إقلیم برشید، إقلیم سطات

العلوم القانونیة 
 واالقتصادیة والتدبیر

 إقلیم برشید، إقلیم سطات
 القانون باللغة الفرنسیة -

 االقتصادیة والتدبیر العلوم -

 



 لدار البیضاءاجامعة الحسن الثاني 

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

الحي ، مرس السلطان الفداء، نفاأ عماالت مقاطعات: الدار البیضاء
الحي  عین السبع ،موالي رشید ،بن مسیك ،عین الشق ،الحسني

، المحمدي، سیدي البرنوصي، عمالة المحمدیة، إقلیم بنسلیمان
 إقلیم النواصر، إقلیم مدیونة

 القانون باللغة العربیة -

العلوم القانونیة 
واالقتصادیة 

 والتدبیر

 القانون باللغة الفرنسیة -

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

 العلوم السیاسیة باللغة العربیة - جمیع أقالیم وعماالت المملكة

الحي ، مرس السلطان الفداء، نفاأ عماالت مقاطعات: الدار البیضاء
الحي  عین السبع ،موالي رشید ،بن مسیك ،عین الشق ،الحسني

، المحمدي، سیدي البرنوصي، عمالة المحمدیة، إقلیم بنسلیمان
 إقلیم النواصر، إقلیم مدیونة

 الدراسات اإلسالمیة -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

 الدراسات العربیة -

 الفرنسیةالدراسات  -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

 الفلسفة -

 علم االجتماع باللغة الفرنسیة - جمیع أقالیم وعماالت المملكة

 سوس ماسة، جھة  جھة مراكش اسفي، جھة الدار البیضاء سطات،
الداخلة واد الحمراء، جھة جھة العیون الساقیة  ،جھة كلمیم واد نون

تمارة، إقلیم خریبكة،  عمالة الصخیرات ،عمالة الرباط ،الذھب
إقلیم زاكورة، إقلیم بني مالل، إقلیم أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح، 

 إقلیم تنغیر، إقلیم ورززات

 علم النفس باللغة العربیة -

إقلیم خریبكة، عمالة مراكش، إقلیم جھة الدار البیضاء سطات، 
إقلیم قلعة السراغنة، إقلیم اسفي، إقلیم شیشاوة، إقلیم الحوز، 

 الرحامنة، إقلیم الیوسفیة

 اإلسبانیةالدراسات  -

سطات، جھة سوس ماسة، جھة العیون الساقیة  جھة الدار البیضاء
الحمراء، جھة الداخلة واد الذھب، جھة كلمیم واد نون، إقلیم 

 ورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم زاكورة

 الدراسات األلمانیة -

جھة الدار البیضاء سطات، جھة مراكش اسفي، جھة سوس ماسة، 
جھة العیون الساقیة الحمراء، جھة الداخلة واد الذھب، جھة كلمیم 
 واد نون ، إقلیم خریبكة، إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر، إقلیم زاكورة

 الدراسات اإلیطالیة -

جھة الدار البیضاء سطات، إقلیم بني مالل، إقلیم خریبكة، إقلیم 
 أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح

 الدراسات األمازیغیة -

جھة بني مالل خنیفرة، جھة الدار البیضاء سطات، جھة مراكش 
اسفي، جھة سوس ماسة، جھة العیون الساقیة الحمراء، جھة 

نون، إقلیم ورززات، إقلیم الداخلة واد الذھب، جھة كلمیم واد 
 تنغیر، إقلیم زاكورة

 الدراسات والثقافة الصینیة -



الحي ، مرس السلطان الفداء، نفاأ عماالت مقاطعات: الدار البیضاء
الحي  عین السبع ،موالي رشید ،بن مسیك ،عین الشق ،الحسني

، المحمدي، سیدي البرنوصي، عمالة المحمدیة، إقلیم بنسلیمان
 النواصر، إقلیم مدیونةإقلیم 

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم
 

 علوم الریاضیات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -

 



 جامعة ابن طفیل القنیطرة

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

 القانون باللغة العربیة - إقلیم القنیطرة، إقلیم الخمیسات، إقلیم سیدي قاسم، إقلیم سیدي سلیمان
العلوم القانونیة 

واالقتصادیة 
 إقلیم القنیطرة، إقلیم سیدي سلیمان والتدبیر

 الفرنسیةالقانون باللغة  -

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

 إقلیم القنیطرة، إقلیم الخمیسات، إقلیم سیدي قاسم، إقلیم سیدي سلیمان إقلیم وازان،

 الدراسات اإلسالمیة -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

 علم االجتماع باللغة العربیة -

 الفلسفة -

سال، إقلیم القنیطرة، إقلیم الخمیسات، إقلیم سیدي قاسم، إقلیم  عمالة إقلیم وازان،
 سیدي سلیمان

 علم النفس باللغة العربیة -

 إقلیم القنیطرة، إقلیم الخمیسات، إقلیم سیدي قاسم، إقلیم سیدي سلیمان إقلیم وازان،

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم
 

 علوم الریاضیات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -

 



 ادیرأكجامعة ابن زھر 

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

الساقیة الحمراء،  واد نون، جھة العیون ماسة، جھة كلمیم جھة سوس
زات، إقلیم تنغیر، واد الذھب، إقلیم الصویرة، إقلیم ورز جھة الداخلة
 إقلیم زاكورة

 القانون باللغة العربیة -

العلوم القانونیة 
 القانون باللغة الفرنسیة - واالقتصادیة والتدبیر

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

الساقیة الحمراء،  واد نون، جھة العیون ماسة، جھة كلمیم سوسجھة 
واد الذھب، إقلیم الصویرة، إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر،  جھة الداخلة
 إقلیم زاكورة

 الدراسات اإلسالمیة -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

 علم االجتماع باللغة العربیة -

 اإلسبانیةالدراسات  -

 واد نون، جھة العیون ، جھة كلمیماسفي ، جھة مراكشماسة جھة سوس
واد الذھب، إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر،  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة

 إقلیم زاكورة
 الدراسات األمازیغیة -

الساقیة الحمراء،  واد نون، جھة العیون ماسة، جھة كلمیم جھة سوس
إقلیم ورززات، إقلیم تنغیر،  ،یرةواد الذھب، إقلیم الصو جھة الداخلة
 إقلیم زاكورة

 الریاضیات والمعلومیاتعلوم  -

 العلوم
 

 علوم الریاضیات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -

الساقیة الحمراء،  واد نون، جھة العیون ماسة، جھة كلمیم جھة سوس
 سطات، جھة مراكش واد الذھب، جھة الدار البیضاء جھة الداخلة

 تافیاللت، إقلیم أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح اسفي، جھة درعة

 الشریعة والقانون -
 التعلیم األصیل

 الدراسات الشرعیة والواقع المعاصر - جمیع عماالت وأقالیم المملكة



 محمد األول وجدةجامعة 

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

 جھة الشرق، إقلیم الحسیمة

 القانون باللغة العربیة -

العلوم القانونیة 
واالقتصادیة 

 والتدبیر
 القانون باللغة الفرنسیة -

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

 جھة الشرق، إقلیم الحسیمة

 اإلسالمیةالدراسات  -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

 علم االجتماع باللغة العربیة -

 الدراسات االسبانیة -

 الفلسفة -

أصیلة، إقلیم تطوان، إقلیم العرائش، إقلیم -طنجة عمالة، جھة الشرق
 انجرة، إقلیم شفشاون-الفنیدق، إقلیم الفحص-المضیقعمالة الحسیمة، 

 األمازیغیةالدراسات  -

 جھة الشرق، إقلیم الحسیمة

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم

 علوم الریاضات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -

 



 محمد الخامس الرباطجامعة 

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

إقلیم  ،عمالة سال ،تمارة لصخیراتاعمالة  ،عمالة الرباط
 الخمیسات

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

العلوم القانونیة واالقتصادیة 
 والتدبیر

 القانون باللغة العربیة -

 الفرنسیةالقانون باللغة  -

لشرق، جھة فاس مكناس، الحسیمة، جھة ا تطوان جھة طنجة
 سطات، جھة كلمیم ة الدار البیضاءالقنیطرة، جھ سال جھة الرباط

واد الذھب،  الساقیة الحمراء، جھة الداخلة واد نون، جھة العیون
یم خنیفرة، إقلیم إقلیم میدلت، إقلیم بني مالل، إقلیم خریبكة، إقل

 صالحالفقیھ بن 

 العلوم السیاسیة بالفرنسیة -

 تمارة عمالة الصخیرات عمالة سال، عمالة الرباط،

 الدراسات اإلسالمیة -

 العلوم
 اإلنسانیة واآلداب والفنون

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

 الفلسفة -

 عمالة، تمارة عمالة الرباط، عمالة سال، عمالة الصخیرات
مرس  الفداء، نفاأ عماالت مقاطعات: الدار البیضاء ،المحمدیة
 ،موالي رشید ،بن مسیك ،عین الشق ،الحي الحسني، السلطان

 الحي المحمدي، سیدي البرنوصي، عین السبع

 باللغة العربیة علم االجتماع -

القنیطرة، إقلیم بني مالل، إقلیم أزیالل، إقلیم  سال جھة الرباط
 الفقیھ بن صالح

 الدراسات اإلسبانیة -

 اسفي، عمالة طنجة كشالقنیطرة ، جھة مرا الس جھة الرباط
نجرة، إقلیم بني أ الفنیدق، إقلیم الفحص أصیلة، عمالة المضیق

 مالل، إقلیم خریبكة، إقلیم أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح

 الدراسات األلمانیة -

مكناس،  الحسیمة، جھة الشرق، جھة فاس تطوان جھة طنجة
القنیطرة، إقلیم بني مالل، إقلیم خنیفرة، إقلیم  سال جھة الرباط

 میدلت أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح، إقلیم الرشیدیة، إقلیم
 الدراسات اإلیطالیة -

 البرتغالیةالدراسات  - جمیع عماالت وأقالیم المملكة

لشرق، جھة فاس مكناس، الحسیمة، جھة ا تطوان جھة طنجة
القنیطرة، جھة بني مالل خنیفرة، إقلیم الرشیدیة،  سال جھة الرباط

 میدلتإقلیم 
 الدراسات والثقافة الصینیة -

 علم النفس بالفرنسیة - جمیع عماالت وأقالیم المملكة



 تمارة الصخیراتعمالة الرباط، عمالة سال، عمالة 

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم

 علوم الریاضیات و التطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -

 
 



 موالي إسماعیل مكناسجامعة 

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

، إقلیم الحاجب، إقلیم إفران، إقلیم سیدي عمالة مكناسإقلیم وزان، 
إقلیم ، إقلیم الرشیدیة، إقلیم میدلت ،قاسم، إقلیم بني مالل، إقلیم خنیفرة

 تنغیر

 القانون باللغة العربیة -

العلوم القانونیة 
، إقلیم الحاجب، إقلیم إفران، إقلیم سیدي عمالة مكناسإقلیم وزان،  واالقتصادیة والتدبیر

 قاسم، إقلیم خنیفرة، إقلیم الفقیھ بن صالح، إقلیم الرشیدیة، إقلیم میدلت
 الفرنسیةالقانون باللغة  -

مكناس، إقلیم الحاجب، إقلیم إفران، إقلیم سیدي قاسم، إقلیم عمالة 
 إقلیم تنغیر، إقلیم الرشیدیة، إقلیم میدلت، خنیفرة

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

إقلیم  ،، إقلیم الحاجب، إقلیم إفران، إقلیم خنیفرةعمالة مكناس
 إقلیم تنغیر، الرشیدیة، إقلیم میدلت

 الدراسات اإلسالمیة -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

إقلیم  ،، إقلیم الحاجب، إقلیم إفران، إقلیم خنیفرةعمالة مكناس
 الرشیدیة، إقلیم میدلت، إقلیم تنغیر

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

، إقلیم الحاجب، إقلیم إفران، إقلیم خنیفرة، إقلیم عمالة مكناس
 الرشیدیة، إقلیم میدلت

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

 علم االجتماع باللغة العربیة -

 االسبانیةالدراسات  -

، إقلیم الحاجب، إقلیم إفران، إقلیم بني مالل، إقلیم عمالة مكناس
 خنیفرة، إقلیم الرشیدیة، إقلیم میدلت

 الفلسفة -

، إقلیم الحاجب، إقلیم إفران، إقلیم خنیفرة، إقلیم مكناسعمالة 
 الرشیدیة، إقلیم میدلت

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم

 علوم الریاضیات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -

 



 فاس هللامحمد بن عبد جامعة سیدي 

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

عمالة فاس، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، إقلیم 
 ، إقلیم تازةجرسیفتاونات إقلیم 

 القانون باللغة العربیة -

العلوم القانونیة 
واالقتصادیة 

 والتدبیر
تازة، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، ، إقلیم عمالة فاس

 إقلیم تاونات
 القانون باللغة الفرنسیة -

عمالة فاس، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، إقلیم 
 ، إقلیم تازةجرسیفتاونات إقلیم 

 العلوم االقتصادیة والتدبیر -

یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، إقلیم تازة، إقلیم موالي ، عمالة فاس
 إقلیم تاونات

 الدراسات اإلسالمیة -

 العلوم
اإلنسانیة واآلداب 

 والفنون

إقلیم موالي یعقوب، إقلیم ، ، إقلیم تازةجرسیفإقلیم  ،عمالة فاس
 صفرو، إقلیم بولمان، إقلیم تاونات

 الدراسات العربیة -

 الدراسات الفرنسیة -

، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، تازةإقلیم ، عمالة فاس
 إقلیم تاونات

 الدراسات اإلنجلیزیة -

إقلیم موالي یعقوب، إقلیم ، ، إقلیم تازةجرسیفإقلیم ، عمالة فاس
 صفرو، إقلیم بولمان، إقلیم تاونات

 التاریخ والحضارة -

 الجغرافیا -

القنیطرة، إقلیم وزان، إقلیم خنیفرة، جھة فاس مكناس، جھة الرباط سال 
 إقلیم الرشیدیة، إقلیم میدلت

 األمازیغیةالدراسات  -

، إقلیم تازة، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، عمالة فاس
 إقلیم تاونات

 الفلسفة -

 علم االجتماع باللغة العربیة -

م اصیلة، إقلیم تطوان، إقلی-طنجة عمالةجھة الشرق،  جھة فاس مكناس،
انجرة، -الفنیدق، إقلیم الفحص-المضیقعمالة العرائش، إقلیم الحسیمة، 

 إقلیم شفشاون، إقلیم خنیفرة، إقلیم الرشیدیة، إقلیم میدلت

 علم النفس باللغة العربیة -

، إقلیم تازة، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، عمالة فاس
 تاونات، إقلیم الخمیسات، إقلیم سیدي قاسم، إقلیم سیدي سلیمانإقلیم 

 اإلسبانیةالدراسات  -

مكناس، جھة الشرق، إقلیم تطوان، إقلیم العرائش، إقلیم -جھة فاس
الحسیمة، إقلیم شفشاون، إقلیم وزان، إقلیم الخمیسات، إقلیم سیدي قاسم، 

 ة، إقلیم میدلتإقلیم سیدي سلیمان، إقلیم خنیفرة، إقلیم الرشیدی

 الدراسات األلمانیة -



فاس، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، إقلیم عمالة 
 ، إقلیم تازةجرسیفإقلیم  ،تاونات

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم
 

 علوم الریاضیات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، ، إقلیم تازة، إقلیم عمالة فاس
 إقلیم تاونات

 علوم المادة كیمیاء -

عمالة فاس، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، إقلیم 
 ، إقلیم تازةجرسیفتاونات إقلیم 

 علوم الحیاة -

، إقلیم تازة، إقلیم موالي یعقوب، إقلیم صفرو، إقلیم بولمان، عمالة فاس
 إقلیم تاونات

 علوم األرض والكون -

جھة طنجة تطوان الحسیمة، جھة الشرق، جھة فاس مكناس، جھة 
عماالت  ،المحمدیة عمالةالرباط سال القنیطرة، جھة بني مالل خنیفرة، 

عین  ،الحي الحسني، مرس السلطان الفداء، نفاأ مقاطعات: الدار البیضاء
الحي المحمدي، سیدي  عین السبع ،موالي رشید ،بن مسیك ،الشق

 البرنوصي

 التعلیم األصیل الشریعة والقانون -

 



 السلطان موالي سلیمان بني ماللجامعة 

 الحقول المعرفیة المسالك الدراسیة الروافـــــد

 خنیفرة بني مالل جھة
 القانون باللغة الفرنسیة -

العلوم القانونیة 
 العلوم االقتصادیة والتدبیر - واالقتصادیة والتدبیر

 الدراسات اإلسالمیة - الفقیھ بن صالحإقلیم بني مالل، إقلیم خریبكة، إقلیم أزیالل، إقلیم 

 العلوم
 اإلنسانیة واآلداب والفنون

إقلیم بني مالل، إقلیم أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح إقلیم خریبكة، 
 إقلیم سطات، إقلیم برشید

 الدراسات العربیة -

 إقلیم بني مالل، إقلیم خریبكة، إقلیم أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح

 الفرنسیةالدراسات  -

 الدراسات اإلنجلیزیة -

 التاریخ والحضارة -

إقلیم بني مالل، إقلیم أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح إقلیم خریبكة، 
 إقلیم سطات، إقلیم برشید

 الجغرافیا -

 علم االجتماع باللغة العربیة - خنیفرة بني مالل جھة

إقلیم برشید، إقلیم إقلیم بني مالل، إقلیم خریبكة، إقلیم سطات، 
 أزیالل، إقلیم الفقیھ بن صالح

 علوم الریاضیات والمعلومیات -

 العلوم

 علوم الریاضیات والتطبیقات -

 علوم المادة فیزیاء -

 علوم المادة كیمیاء -

 علوم الحیاة -

 علوم األرض والكون -
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