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الحقول المعرفية

العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

جامعة محمد الخامس الرباط

المسالك الدراسية

 القانون باللغة العربية القانون باللغة الفرنسية -العلوم االقتصادية والتدبير

الرباط وسال والصخيرات-تمارة والخميسات.
الرباط وسال والصخيرات-تمممارة والمقمطميمومرة والمخممميمسمات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وططجة-أصيلة والمميميم
الفطيدق وتووان والفحص-أنجرة والمعم ار م والمحمسميمممةوش مف م مماون ووزان ووجممدة-أن مجمماد وال مطممارممور والممدر ممو
وج مرادة وبممروممان وتمماور ممرت وجممرس مي م و مج مي م و مما
وم ما مطمما وال محمماجممال وي مران وم موالي ي مع مقممو وص مفممرو
وبولمان وتاونات وتمازة وبمطمم ممالا والمفمقميمل بم صمالم
وخطيفرة وخر باة.

 -العلوم السياسية باللغة الفرنسية

-

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرنسية
الدراسات اإلنجليز ة
التار خ والحيارة
الجغ ار يا
الفلسفة
علم االجتماع

الرباط وسال والصخيرات-تمارة.

الرباط وسال والصخيرات-تمممارة والمقمطميمومرة والمخممميمسمات
وس ميممدي قمماسممم وس ميممدي س مل مي ممممان وب مطممم مممالا وأز ممالا
والفقيل ب صال .
الرباط وسال والصخيرات-تمممارة والمقمطميمومرة والمخممميمسمات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وططجة-أصيلة والمميميم
الفطيدق والفحص-أنجرة وبطم مالا وأز الا والفقيل بصال وخر باة والجديدة وسيدي بطور وسومات وبمرشميمد
ومم ار م وشميم مماوة والمحمموز وقملمعممة السم ار مطممة والصممو مرة
والرحامطة وآسفم واليوسفية.

 الدراسات اإلسبانيةالعلوم

اإلنسانية واآلدا
والفطون

الروافـــــد

 -الدراسات األلمانية

 -الدراسات اإليوالية

الرباط وسال والصخيرات-تمممارة والمقمطميمومرة والمخممميمسمات
وسيدي قاسم وسيدي سليمان وططجة-أصيلة والمميميم
الفطيدق وتووان والفحص-أنجرة والمعم ار م والمحمسميمممةوش مف م مماون ووزان ووجممدة-أن مجمماد وال مطممارممور والممدر ممو
وج مرادة وبممروممان وتمماور ممرت وجممرس مي م و مج مي م و مما
وم ما مطمما وال محمماجممال وي مران وم موالي ي مع مقممو وص مفممرو
وبولمان وتاونات وتازة وبطم ممالا وأز مالا والمفمقميمل بم
صال وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 -الدراسات البرتغالية

جميع عماالت وأقاليم المملكة.

انظر تتمة الجدول (ص) 3
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جامعة محمد الخامس الرباط
الحقول المعرفية

الروافـــــد

المسالك الدراسية

الممرب مماط وس ممال والصم مخم ميم مرات-تم مم ممارة والم مقم مطم ميم موم مرة
والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وطمطمجمة
أصيلة والميميم -المفمطميمدق وتموموان والمفمحمص-أنجرة والع ار والحسيمة وشف اون ووزان ووجمدة
أن مجمماد وال مطممارممور والممدر ممو وج مرادة وبممروممانوتمماور ممرت وجممرس مي م و مج مي م و مما وم ما مطمما
والحاجال وي ران وموالي يعقو وصفرو وبمولمممان
وتمماونممات وتممازة وبمطممم مممالا وأز ممالا والمفمقميممل بم
صال وخطيفرة وخر باة.

 الدراسات والثقا ة الصيطيةالعلوم
اإلنسانية واآلدا
والفطون

الرباط وسال والصخيرات-تمارة وم ار وشيم ماوة
وال محمموز وق مل معممة الس م ار مطممة والصممو مرة والممرحممام مطممة
وآسفم واليوسفية وأ ادير-إداوتطمان وينمزومان-آيمت
مملمموا واشمتممووممة-آيممت بمماتمما وتممارودانممت وتميمزنميممت
وطمماطمما وتمطمغميممر ووملممميممم وأسمما-المزاو وطممانموممان
وسيدي إ طم والعيون وبوجدور وطر مايمة والسمممارة
ووادي الذتال وأوسرد.

 -علم الطفس

العلوم

 العلوم الر ارية والمعلومياتوالتوبيقات(الر اريات /المعلوميات)
 علوم المادة يز اء علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

3

الرباط وسال والصخيرات-تمارة.

الثان الدار البيضاء
جامعة الحسن
ي

الحقول المعرفية

الروافـــــد

المسالك الدراسية

 القانون باللغة العربيةعماالت مقاطعات :الدار البيياء-أنفما والمفمداء-ممر السملمومان والمحمم
 القانون باللغة الفرنسيةالمحمسمطممم وعميم ال م وابم مسميمع ومموالي رشميمد وعميم السمبمع-المحممم
 العلوم االقتصادية والتدبير المحمدي وسيدي البرنوصم والمحمدية والطواصر ومديونة وبطسليممان.العلوم
القانونية
واالقتصادية
والتدبير

 العلوم السياسية باللغةالعربية

جميع عماالت وأقاليم المملكة.

 العلوم السياسية باللغةالفرنسية

عماالت مقاطعات :الدار البيياء-أنفا والمفمداء-ممر السملمومان والمحمم
المحمسمطممم وعميم ال م وابم مسميممع ومموالي رشميمد وعميم السمبمع-المحممم
المحمدي وسيدي البرنوصم والمحمدية والطواصمر وممديمونمة وبمطمسملميمم ممان
وبطم مالا والفقيل ب صال وخر باة والمجمديمدة وسميمدي بمطمور وسمومات
وبممرش ميممد وأ مماديممر-إداوت مطممان وينممزوممان-آيممت م ملمموا واش متممووممة-آيممت بمماتمما
وتارودانت وتيزنيت وطاطا وولميم وأسا-الزاو وطمانمومان وسميمدي إ مطمم
والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرنسية
الدراسات اإلنجليز ة
التار خ والحيارة
الجغ ار يا
الفلسفة

عماالت مقاطعات :الدار البيياء-أنفما والمفمداء-ممر السملمومان والمحمم
المحمسمطممم وعميم ال م وابم مسميمع ومموالي رشميمد وعميم السمبمع-المحممم
المحمدي وسيدي البرنوصم والمحمدية والطواصر ومديونة وبطسليممان.

-

 علم االجتماعالعلوم

اإلنسانية واآلدا
والفطون

 -الدراسات اإلسبانية

 -الدراسات اإليوالية

عماالت مقاطعات :الدار البيياء-أنفما والمفمداء-ممر السملمومان والمحمم
المحمسمطممم وعميم ال م وابم مسميمع ومموالي رشميمد وعميم السمبمع-المحممم
المحمدي وسيدي البرنوصم والمحمدية والطواصمر وممديمونمة وبمطمسملميمم ممان
وسوات وبرشيد وخر باة.
عماالت مقاطعات :الدار البييماء-آنمفما والمفمداء-ممر السملمومان وعميم
السبع-الحم المحمدي وعي ال والحم الحسطم وابم مسميمع ومموالي
رشميممد وس ميممدي ال مب مرنمموصممم وال مم مح ممممديممة وال مجممديممدة وال مط مواصممر ومممديممونممة
وبطسليمان وبرشيد وسوات وسيدي بمطمور وخمر مبمامة ومم ار م وشميم ماوة
والحوز وقلعة الس ار طة والرحامطة وآسفم واليوسفية.
عماالت مقاطعات :الدار البيياء-آنمفما والمفمداء-ممر السملمومان وعميم
السبع-الحم المحمدي وعي ال والحم الحسطم وابم مسميمع ومموالي
رشميممد وس ميممدي ال مب مرنمموصممم وال مممح ممممديممة وال مجممديممدة وال مط مواصممر ومممديممونممة
وبطسليمان وبرشيد وسومات وسميمدي بمطمور وخمر مبمامة ومم ار م وشميم ماوة
والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والرحامطة وآسمفمم والميموسمفميمة وور اززات
وتطغير و از ورة وأ ادير-إداوتطان وينزوان-آيت ملوا واشتووة-آيت باتا
وتارودانت وتيزنيت وطاطا وولميم وأسا-الزاو وطمانمومان وسميمدي إ مطمم
والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.
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الثان الدار البيضاء
جامعة الحسن
ي
الحقول المعرفية

الروافـــــد

المسالك الدراسية

عمممماالت ممقمماطمعممات :الممدار المبميميمماء-آنمفمما والمفممداء-مممر
السلوان وعي السبع-الحم المحمدي وعي ال م والمحمم
المحمسمطممم وابم مسميممع ومموالي رشميممد وسميممدي المبمرنمموصممم
والمحمدية والطواصر ومديونة وبطسليمان وور اززات وتمطمغميمر
و از ورة وأ ادير-إداوتمطمان وينمزومان-آيمت مملموا واشمتموومة-
آيت باتا وتارودانت وتيزنيت وطماطما ووملممميمم وأسما-المزاو
وطانوان وسيدي إ طم والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة
ووادي الذتال وأوسمرد.

 -الدراسات األلمانية

العلوم

عمممماالت ممقمماطمعممات :الممدار المبميميمماء-أنمفمما والمفممداء-مممر
السلوان والحم الحسطم وعي ال م وابم مسميمع ومموالي
رشيمد وعميم السمبمع-المحمم المممحمممدي وسميمدي المبمرنموصمم
والمحمدية والجديدة والطواصر ومديونة وبطسليمم ممان وبمرشميمد
وسموممات وسميممدي بمطممور وبمطممم مممالا وأز ممالا والمفمقميممل بم
صال وخطيفرة وخر باة وم ار م وشميم ماوة والمحموز وقملمعمة
الس ار طة والصو رة والرحامطة وآسفم والميموسمفميمة والمرشميمديمة
وور اززات وم ميممدلممت وت مط مغ ميممر و از ممورة وأ مماديممر-إداوت مطممان
وينممزوممان-آيممت م ملمموا واش متممووممة-آيممت بمماتمما وتممارودانممت
وتيزنيت وطاطا وولميم وأسا-الزاو وطانوان وسيدي إ طم
والعيون وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.

 -الدراسات الصيطية

اإلنسانية واآلدا
والفطون

عمممماالت ممقمماطمعممات :الممدار المبميميمماء-أنمفمما والمفممداء-مممر
السلوان وعي السبع-الحم المحمدي واب مسيع ومموالي
رشميممد وسميممدي المبمرنمموصممم وعميم ال م والمحممم المحمسمطممم
والمحمدية والطواصر ومديونة وبطسليمان والمجمديمدة وسميمدي
بمطممور وسموممات وبممرشميممد وبمطممم مممالا وأز ممالا والمفمقميممل بم
صال وخر باة.
عمممماالت ممقمماطمعممات :الممدار المبميميمماء-آنمفمما والمفممداء-مممر
السلوان وعي السبع-الحم المحمدي وعي ال م والمحمم
المحمسمطممم وابم مسميممع ومموالي رشميممد وسميممدي المبمرنمموصممم
والمحمدية والطواصر ومديونة وبطسليمان والمجمديمدة وسميمدي
بطور وبرشيد وسوات وخمر مبمامة وور اززات وتمطمغميمر و از مورة
وبطم مالا وأز الا والفقيل ب صال .

 -الدراسات األماز غية

 -علم الطفس

العلوم

 العلوم الر ارية والمعلومياتوالتوبيقات (الر اريات/
المعلوميات)
 علوم المادة يز اء علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

عمممماالت ممقمماطمعممات :الممدار المبميميمماء-أنمفمما والمفممداء-مممر
وابم مسميمع ومموالي
السلوان والحم الحسطم وعي ال
رشيد وعميم السمبمع-المحمم المممحمممدي وسميمدي المبمرنموصمم
والمحمدية والطواصر ومديونة وبطسليممان.
5

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس
الحقول المعرفية
التعليم األصيل

المسالك الدراسية
 -ال ر عة والقانون

 القانون باللغة العربيةالعلوم
 القانون باللغة الفرنسيةالقانونية
واالقتصادية والتدبير  -العلوم االقتصادية والتدبير
-

العلوم اإلنسانية

واآلدا

والفطون

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرنسية
الدراسات اإلنجليز ة
التار خ والحيارة
الجغ ار يا
علم االجتماع

جميمع عماالت وأقاليم المملكة.
مما وم موالي ي مع مقممو
وجرسي .

مما وم موالي ي مع مقممو
وجرسي .

وص مفممرو وبممول ممممان وتمماونممات وتممازة

وص مفممرو وبممول ممممان وتمماونممات وتممازة

 -الدراسات اإلسبانية

مما وم موالي ي مع مقممو وص مفممرو وبممول ممممان وتمماونممات وتممازة
وجرسي والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

 -الدراسات األلمانية

ما وممامطمما والمحمماجمال وي مران ومموالي يمعمقمو وصمفممرو
وبممول ممممان وتمماونممات وتممازة وت مو موان وال مع م ار م وال مح مس مي ممممة
وشف اون ووزان ووجدة-أنجاد والطارمور والمدر مو وجمرادة
وبروان وتماور مرت وجمرسميم و مجميم والمخممميمسمات وسميمدي
قاسم وسيدي سليمان وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 -الدراسات األماز غية

ما وممامطمما والمحماجمال وي مران ومموالي يمعمقمو وصمفممرو
وبولمان وتاونات والرباط وسال والصخيرات-تمارة والقطيورة
والخميسات وسيدي قماسمم وسميمدي سملميمممان ووزان وخمطميمفمرة
والرشيدية وميدلت.

 -علم الطفس

ما وممامطمما والمحماجمال وي مران ومموالي يمعمقمو وصمفممرو
وتاونات وبولمان وتازة وططجة-أصيلة والممميميم -المفمطميمدق
وتموموان والمفمحممص-أنمجمرة والمعم ار م والمحمسميمممة وشمفم مماون
ووجدة أنجاد والطارور والدر و وجرادة وبروان وتاور رت
وجرسي و جي وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 -الفلسفة

العلوم

الروافـــــد

ا

وموالي يعقو وصفرو وبولمان وتاونات وتازة.

 العلوم الر ارية والمعلومياتوالتوبيقات (الر اريات/
المعلوميات)
مما وم موالي ي مع مقممو
 علوم المادة يز اءوجرسي .
 علوم المادة ويمياء علوم الحياة علوم األرض والكون6

وبممول ممممان وص مفممرو وتمماونممات وتممازة

الحقول
المعرفية
التعليم األصيل

القاض عياض مراكش
جامعة
ي
المسالك الدراسية
 اللغة العربية اللغة العربية واللغات الحية -القانون باللغة العربية

العلوم
القانونية
واالقتصادية
والتدبير

 -القانون باللغة الفرنسية

 العلوم االقتصادية والتدبير العلوم السياسية باللغةالفرنسية

العلوم
اإلنسانية
واآلدا والفطون

 الدراسات اإلسالمية الدراسات العربية الدراسات الفرنسية الدراسات اإلنجليز ة التار خ والحيارة الجغ ار يا تدبير ويعداد المجااالجغ ار م
-

-

العلوم

-

الروافـــــد
جميمع عماالت وأقاليم المملكة.
م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم
والميمموسمفميممة وأز ممالا وور اززات وتمطمغميممر و از ممورة وأسمما-المزاو والمعميممون
وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسمرد.
م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم
واليوسفية وأز الا وور اززات وتمطمغميمر و از مورة وطماطما ووملممميمم وأسما-
الزاو وطانوان والعيون وبموجمدور وطمر مايمة والسمممارة ووادي المذتمال
وأوسمرد.
م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم
واليوسفيمة وور اززات وتمطمغميمر و از مورة وأسما-المزاو والمعميمون وبموجمدور
وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسمرد.
م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم
واليوسفية وأز الا والرشيدية وور اززات وميدلت وتطغير و از ورة
م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم
واليوسفيمة وور اززات وتمطمغميمر و از مورة وأسما-المزاو والمعميمون وبموجمدور
وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسمرد.
جميمع عماالت وأقاليم المملكة.

م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم
واليوسفية وأز الا وور اززات وتطغير و از ورة وأ ادير-إداوتطان وينزوان
الفلسفة
آيت ملوا واشتووة-آيت باتا وتارودانت وتيزنيت وطماطما ووملممميمموأسمما-المزاو وطممانموممان وس ميممدي إ مطممم والمعميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة
والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.
م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والرحامطمة وأز مالا وور اززات
وت مط مغ ميممر و از ممورة وطمماطمما وو مل مم ميممم وأسمما-ال مزاو وطممان موممان وال مع ميممون
علم االجتماع
وبوجدور وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.
م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم
علوم الر اريات والمعلوميات واليوسفية وبطم مالا وأز مالا والمفمقميمل بم صمالم وور اززات وتمطمغميمر
علوم األرض والكون
و از ممورة وأسمما-ال مزاو وال مع ميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والس ممممارة ووادي
الذتال وأوسمرد.
علوم الر اريات والتوبيقات
م ار وشي اوة والحوز وقلعة الس ار طة والصو رة والمرحماممطمة وآسمفمم
علوم المادة يز اء
واليوسفيمة وور اززات وتمطمغميمر و از مورة وأسما-المزاو والمعميمون وبموجمدور
علوم المادة ويمياء
وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسمرد.
علوم الحياة
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جامعة محمد األول وجدة
الحقول المعرفية
العلوم
القانونية

واالقتصادية
والتدبير

العلوم
اإلنسانية واآلدا
والفطون

العلوم

المسالك الدراسية

الروافـــــد
وجممدة-أن مجمماد وال مطممارممور والممدر ممو وج مرادة
وب ممرو ممان وت مماور ممرت وج ممرسم ميم م و م مجم ميم م
والحسيمة.

 القانون باللغة العربية القانون باللغة الفرنسية العلوم االقتصادية والتدبير-

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرنسية
الدراسات اإلنجليز ة
الدراسات اإلسبانية
التار خ والحيارة
الجغ ار يا
علم االجتماع
الفلسفة

وجممدة-أن مجمماد وال مطممارممور والممدر ممو وج مرادة
وب ممرو ممان وت مماور ممرت وج ممرسم ميم م و م مجم ميم م
والحسيمة.

 -الدراسات األماز غية

وجممدة-أن مجمماد وال مطممارممور والممدر ممو وج مرادة
وبممروممان وتمماور ممرت وجممرسميم و مجميم وتممازة
وططجة-أصيلة والميميم -المفمطميمدق وتموموان
والم مفم مح ممص-أنم مجم مرة والم معم م ار م م والم محم مسم ميم مم ممة
وشف اون.

 العلوم الر ارية والمعلوميات والتوبيقات(الر اريات/المعلوميات)
 علوم المادة يز اء علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

جممدة-أن مجمماد وال مطممارممور والممدر ممو وج مرادة
وب ممرو ممان وت مماور ممرت وج ممرسم ميم م و م مجم ميم م
والحسيمة.
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جامعة الحسن األول سطات
الحقول المعرفية

العلوم القانونية

واالقتصادية والتدبير

المسالك الدراسية

الروافـــــد

 -القانون باللغة العربية

سوات وبرشيد وخر باة والجديدة وسيدي
بطور والفقيل ب صال .

 -القانون باللغة الفرنسية

سوات وبرشيد وخر باة.

 -العلوم االقتصادية والتدبير

سوات وبرشيد.

جامعة عبد المالك السعدي تطوان
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية

التعليم األصيل

 أصول الدين والدراسات القرآنية والحديثية -الفكر اإلسالمي والفلسفة وعلوم األديان

جميمع عماالت وأقاليم المملكة.

العلوم
القانونية واالقتصادية
والتدبير

 القانون باللغة العربية القانون باللغة الفرنسية -العلوم االقتصادية والتدبير

ططجة-أصيلة والمميميم -المفمطميمدق وتموموان
والفحص-أنجرة والع ار وشف ماون ووزان
والحسيمة.

العلوم
اإلنسانية واآلدا
والفطون

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرنسية
الدراسات اإلنجليز ة
الدراسات اإلسبانية
التار خ والحيارة
الجغ ار يا ويعداد المجاا
علم االجتماع
الفلسفة

ططجة-أصيلة والمميميم -المفمطميمدق وتموموان
والفحص-أنجرة والع ار م وشمفم ماون ووزان
والحسيمة.

العلوم

-

الروافـــــد

 العلوم الر ارية والمعلوميات والتوبيقات(الر اريات /المعلوميات)
 علوم المادة يز اء علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون
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ططجة-أصيلة والمميميم -المفمطميمدق وتموموان
والفحص-أنجرة والع ار م وشمفم ماون ووزان
والحسيمة.

الدكال الجديدة
جامعة شعيب
ي
المسالك الدراسية

الحقول المعرفية

العلوم القانونية واالقتصادية  -العلوم االقتصادية والتدبير
 القانون باللغة الفرنسيةوالتدبير

الجديدة وسيدي بطور.

 الدراسات العربية -الجغ ار يا

العلوم

اإلنسانية واآلدا

العلوم

والفطون

-

الروافـــــد

ال مجممديممدة وس ميممدي ب مطممور وس موممات وبممرش ميممد
وخر باة.

الدراسات اإلسالمية
الدراسات الفرنسية
الدراسات اإلنجليز ة
التار خ والحيارة

ال مجممديممدة وس ميممدي ب مطممور وس موممات وبممرش ميممد
وخر باة.

 -الفلسفة

ال مجممديممدة وس ميممدي ب مطممور وس موممات وبممرش ميممد
وخر باة والفقيل ب صال .

 -علم االجتماع

المجممديممدة وس ميممدي ب مطممور وسموممات والصممو مرة
وآسفم واليوسفية والفقيل ب صال .

 العلوم الر ارية والمعلومياتوالتوبيقات(الر اريات /المعلوميات)
 علوم المادة يز اء علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

الجديدة وسيدي بطور وسوات وبرشيد.
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جامعة المول إسماعيل مكناس
المسالك الدراسية

الحقول المعرفية

الروافـــــد
ماطا والحاجال وي ران وسيدي قاسم ووزان وبمطمم ممالا
وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 القانون باللغة العربيةالعلوم

القانونية

واالقتصادية والتدبير

العلوم
اإلنسانية
واآلدا

والفطون

العلوم

 -القانون باللغة الفرنسية

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

 -العلوم االقتصادية والتدبير

ممامطما والمحماجمال وي مران وسميمدي قماسمم ووزان وخمطميمفمرة
والرشيدية وميدلت.

-

الدراسات اإلسالمية
الدراسات اإلنجليز ة
التار خ والحيارة
الجغ ار يا
الدراسات اإلسبانية
علم االجتماع

ماطا

والحاجال وي ران وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

 الدراسات العربية -الدراسات الفرنسية

ممامطمما والمحمماجممال وي مران وخمطميمفمرة والممرشميممديممة ومميممدلممت
وتطغير*.

 -الفلسفة

ماطا والحاجال وي ران وبطمم ممالا وخمطميمفمرة والمرشميمديمة
وميدلت.

 العلوم الر ارية والمعلومياتوالتوبيقات (الر اريات/
المعلوميات)
 علوم المادة يز اءماطا
 علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

والحاجال وي ران وخطيفرة والرشيدية وميدلت.

(*) :يما لحملة شهادة الباالور ا بإقليم تطغير التسجيل بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.

11

جامعة ابن طفيل القنيطرة
الحقول المعرفية
العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

العلوم
اإلنسانية واآلدا
والفطون

العلوم

المسالك الدراسية

الروافـــــد

 -القانون باللغة العربية

القمطميمومرة وسميمدي سملميمممان والمخممميمسمات وسميمدي
قاسم.

 القانون باللغة الفرنسية -العلوم االقتصادية والتدبير

القطيورة وسيدي سليمان

 الدراسات اإلسالمية الدراسات العربية الدراسات الفرنسية الدراسات اإلنجليز ة التار خ والحيارةالجغ ار يا الفلسفة علم االجتماع علم الطفس العلوم الر ارية والمعلومياتوالتوبيقات (الر اريات/المعلوميات)
 علوم المادة يز اء علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون
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ال مق مط مي مو مرة وال مخ مم مي مسممات وس ميممدي قمماسممم وس ميممدي
سليمان ووزان.

ال مق مط مي مو مرة وال مخ مم مي مسممات وس ميممدي قمماسممم وس ميممدي
سليمان ووزان.

بن مالل
جامعة السلطان موالي سليمان ي
الحقول المعرفية
العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

المسالك الدراسية
 القانون باللغة الفرنسية -العلوم االقتصادية والتدبير

بطم مالا وأز الا والفمقميمل بم صمالم وخمطميمفمرة
وخر باة.

الدراسات اإلسالمية
الدراسات الفرنسية
الدراسات اإلنجليز ة
التار خ والتراث والحيارة

بطم مالا وأز الا والفقيل ب صال وخر باة.

العلوم
اإلنسانية واآلدا
والفطون

العلوم

الروافـــــد

 الدراسات العربية -الجغ ار يا وتهيئة المجاا

بطم مالا وأز الا والفقيل بم صمالم وخمر مبمامة
وسوات وبرشيد.

 -علم االجتماع

بطم مالا وأز الا والفمقميمل بم صمالم وخمطميمفمرة
وخر باة.

 العلوم الر ارية والمعلومياتوالتوبيقات(الر اريات /المعلوميات)
 علوم المادة يز اء علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

بطم مالا وأز الا والفقيمل بم صمالم وسمومات
وبرشيد وخر باة.
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جامعة ابن زهر أكادير
الحقول المعرفية
التعليم األصيل

المسالك الدراسية

الروافـــــد

 ال ر عة والقانون -العلوم ال رعية والقيايا المعاصرة

أ ادير-إداوتطان وينزومان-آيمت مملموا واشمتموومة-آيمت
باتا وتارودانت والصو رة وتيزنميمت وطماطما وور اززات
وتطغير و از ورة وولميم وأسا-الزاو وطانمومان وسميمدي
إ مطممم وال مع ميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والس ممممارة ووادي
الذتال وأوسمرد.

 القانون باللغة العربيةالعلوم
القانونية
 القانون باللغة الفرنسيةواالقتصادية والتدبير  -العلوم االقتصادية والتدبير

-

العلوم
اإلنسانية واآلدا

الدراسات اإلسالمية
الدراسات العربية
الدراسات الفرنسية
الدراسات اإلنجليز ة
التار خ والحيارة
الجغ ار يا
علم االجتماع

أ ادير-إداوتطان وينزومان-آيمت مملموا واشمتموومة-آيمت
باتا وتارودانت وتيزنيت والصمو مرة وطماطما وور اززات
وتطغير و از ورة وولميم وأسا-الزاو وطانمومان وسميمدي
إ مطممم وال مع ميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والس ممممارة ووادي
الذتال وأوسمرد.

 -الدراسات اإلسبانية

أ ادير-إداوتطان وينزوان-آيت مملموا واشمتموومة-آيمت
باتا وتارودانت وتيزنيت وطاطا والصمو مرة وور اززات
وتطغير و از ورة وولميم وأسا-الزاو وطانوان وسيمدي
إ مطممم والمعميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والسممممارة ووادي
الذتال وأوسمرد.

 -الدراسات األماز غية

أ ادير-إداوتطان وينزوان-آيت مملموا واشمتموومة-آيمت
باتا وتارودانت وتيزنيت وطماطما ومم ار م وشميم ماوة
والحوز وقلعة الس ار طة والصمو مرة والمرحماممطمة وآسمفمم
واليوسفية وور اززات وتمطمغميمر و از مورة ووملممميمم وأسما-
المزاو وطممانموممان وسميممدي إ مطممم والمعميممون وبمموجممدور
وطر اية والسمارة ووادي الذتال وأوسرد.

 العلوم الر ارية والمعلومياتوالتوبيقات (الر اريات/المعلوميات)
 علوم المادة يز اء علوم المادة ويمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

أ ادير-إداوتطان وينزوان-آيت مملموا واشمتموومة-آيمت
باتا وتارودانت وتيزنيت والصو رة وطماطما وور اززات
وتطغير و از ورة وولميم وأسا-الزاو وطانوان وسيمدي
إ مطممم والمعميممون وبمموجممدور وطممر ممايممة والسممممارة ووادي
الذتال وأوسمرد.

والفطون

العلوم

جميمع عماالت وأقاليم المملكة.
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