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 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

 والخميسات.         تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

العلوم   النانوني    
 واالقتصادي    والتدبير

 النانون   بالل     العربي       -
 النانون   بالل     اليرنسي    -
 العلوم   االقتصادي    والتدبير   -

والخنخنخيخطخرة   والخخخمخيخسخات      تخمخارة-الصخخخيخراتو الرباط وسال 
-أصيل    والمقي -طنج و وسيدي قاسم وسيدي سليمان 

والخ خسخيخمخ       أنخجخرة والخعخرا خ -اليخنخيخد  وتخطخوان والخيخ خ 
أنخخجخخاد   والخخنخخاقخخور   والخخدريخخو    -وجخخدةووزان   و    شخخيخخشخخاونو 

وجخخرادة   وبخخخروخخان   وتخخخاوريخخرت   وجخخخرسخخخيخخ    و خخخجخخيخخخ    و خخخا    
ومخخوخخنخخا  والخخ خخاجخخو واي خخران ومخخوالي يخخعخخنخخوو وصخخيخخرو 

بخنخم   مخالي   وأزيخالي   والخيخنخيخ    بخن   و وبولمان وتاونات وتخازة 
 .وخريبو صالح وخنييرة 

 العلوم   السياسي    -

 .تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

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

 العلوم
االنساني    وااداو      

 والينون

الخنخنخيخطخرة   والخخخمخيخسخات   و تخمخارة -الرباط وسال والصخخخيخرات
بنم   مالي   وأزيالي   والينخيخ    و وسيدي قاسم وسيدي سليمان 

 بن   صالح.
 االسباني الدراسات  -

الخنخنخيخطخرة   والخخخمخيخسخات   و   تخمخارة-الرباط   وسخال   والصخخخيخرات
-أصيل  والمقي -طنج وسيدي قاسم وسيدي سليمان و 

وبنم   مخالي   وأزيخالي   والخيخنخيخ    بخن      أنجرة-الينيد  والي  
صالح   وخريبو    والجديدة   وبرشيد   وسخطخات   وسخيخدي   بخنخور   
ومخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والصخخويخخرة   

 والر امن    وفسيم   واليوسيي .

 الدراسات   املماني       -

تخمخارة   والخنخنخيخطخرة   والخخخمخيخسخات   -الرباط   وسال   والصخخخيخرات
-أصيل    والمقي -وسيدي   قاسم   وسيدي   سليمان   وطنج 

أنخجخرة   والخعخرا خ    والخ خسخيخمخ    -الينخيخد    وتخطخوان   والخيخ خ 
أنخخجخخاد   والخخنخخاقخخور   والخخدريخخو    -وشخخيخخشخخاون   ووزان   ووجخخدة

وجخخرادة   وبخخخروخخان   وتخخخاوريخخرت   وجخخخرسخخيخخ    و خخجخخيخخخ    و خخخا    
ومخخوخخنخخا    والخخ خخاجخخو   واي خخران   ومخخوالي   يخخعخخنخخوو   وصخخيخخرو   
وبولمان   وتاونات   وتازة   وبخنخم   مخالي   وأزيخالي   والخيخنخيخ    بخن   

 صالح   وخنييرة   والرشيدي    وميدلت.

 الدراسات   االيطالي          -

 الدراسات   البرت الي    - عماالت   وأقاليم   المملو .جميع 
 الدراسات   والانا     الصيني    -

3ااظر   ففت    اعادول           

    جامعة   مدما   مس امر   مس  ا جامعة   مدما   مس امر   مس  ا 
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 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

تمارة   والننيطخرة   والخخخمخيخسخات   -الرباط   وسال   والصخيرات
وسخخيخخدي   قخخاسخخم   وسخخيخخدي   سخخلخخيخخمخخان   ووزان   وبخخنخخم   مخخالي   
وأزيخخالي والخخيخخنخخيخخ  بخخن صخخالخخح والخخجخخديخخدة وسخخيخخدي بخخنخخور 

وشيشاوة   والخ خوز   وقخلخعخ    السخرا خنخ    والصخويخرة      مراو و 
نخزوخان-والر امن    وفسيم   واليوسيي    وأوادير إداوتخنخان   واي

فيت   بخاوخا   وتخارودانخت   وتخيخزنخيخت   -فيت   ملوي   واشتوو -
الخزا    وطخانخطخان   وسخيخدي   -وطاطا   وتن ير   وولميم   وأسخا
وطخخر خخايخخ    والسخخمخخارة   ووادي    إ خخنخخم   والخخعخخيخخون   وبخخوجخخدور   

 الذوو   وأوسرد.

 علم   الني    -
 العلوم

االنساني    وااداو      
 والينون

 .تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

العلوم   الرياقي    والمعلوميات      -
والتطبينات)الرياقيات/   

 المعلوميات(
 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون   -

 العلوم

    جامعة   مدما   مس امر   مس  ا جامعة   مدما   مس امر   مس  ا 
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  جامعة   مسد ا   مس الد   مسام مس   ا جامعة   مسد ا   مس الد   مسام مس   ا 
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

مخر    السخلخطخان   -أنخيخا      والخيخدا -عماالت   مناطعاتا   الدارالبيخقخا 
وال م   الخ خسخنخم   وعخيخن   الشخ    وابخن   مسخيخ    ومخوالي   رشخيخد   وعخيخن   

الخنخواصخر   و ال م الم مدي وسيدي البرنوصم والخمخ خمخديخ  -السبع
 .ومديون       وبنسليمخان

 النانون   بالل     العربي    -
 النانون   بالل     اليرنسي    -
 العلوم   االقتصادي    والتدبير   -

 العلوم
النانوني       

واالقتصادي    
 والتدبير   

مخر    السخلخطخان   -أنخيخا   والخيخدا -عماالت   منخاطخعخاتا   الخدارالخبخيخقخا 
وال خم   الخ خسخنخم   وعخيخن   الشخ    وابخن   مسخيخ    ومخوالي   رشخيخد   وعخيخن   

ال م الم مدي وسيخدي الخبخرنخوصخم والخمخ خمخديخ  والخجخديخدة -السبع
النواصر   ومديون    وبنسليمخان   وبرشيد   وسطات   وسيدي   بنور   وبنم   و 

ومخخراوخخ       وخخخريخخبخخوخخ مخخالي وأزيخخالي والخخيخخنخخيخخ  بخخن صخخالخخح وخخخنخخيخخيخخرة 
وشيخشخاوة والخ خوز وقخلخعخ  السخرا خنخ  والصخويخرة والخر خامخنخ  وفسخيخم 

-الرشيدي    وورزازات   وميدلت   وتنخ خيخر   وزاوخورة   وأوخاديخرواليوسيي  و 
نخخزوخخان فيخخت   بخخاوخخا   وتخخارودانخخت   -فيخخت   مخخلخخوي   واشخختخخووخخ -إداوتخخنخخان   واي

الخخزا    وطخخانخخطخخان   وسخخيخخدي   إ خخنخخم   -وتخخيخخزنخخيخخت   وطخخاطخخا   ووخخلخخمخخيخخم   وأسخخا
 والعيون   وبوجدور   وطر اي    والسمارة   ووادي   الذوو   وأوسرد.

 العلوم   السياسي    -

مخر    السخلخطخان   -أنخيخا   والخيخدا -عماالت   مناطعخاتا   الخدارالخبخيخقخا 
وال م   الخ خسخنخم   وعخيخن   الشخ    وابخن   مسخيخ    ومخوالي   رشخيخد   وعخيخن   

الخنخواصخر   و ال م الم مدي وسيدي البرنوصم والخمخ خمخديخ  -السبع
 .ومديون    وبنسليمخان

 الدراسات   االسالمي    -
 الدراسات   العربي    -
 الدراسات   اليرنسي    -
 الدراسات   االنجليزي    -
 التاريخ   وال قارة   -
 الج را يا   -
 اليلسي    -

 العلوم
االنساني    وااداو      

 والينون

مخر    السخلخطخان   -أنخيخا   والخيخدا -عماالت   مناطعخاتا   الخدارالخبخيخقخا 
وال م   الخ خسخنخم   وعخيخن   الشخ    وابخن   مسخيخ    ومخوالي   رشخيخد   وعخيخن   

الخنخواصخر   و ال م الم مدي وسيدي البرنوصم والخمخ خمخديخ  -السبع
 .خريبو برشيد   و و ومديون   وبنسليمخان وسطات 

 علم   االجتما    -

مخر    السخلخطخان   -فنخيخا   والخيخدا -الخدارالخبخيخقخا عماالت مناطعخاتا 
ال م   الم مدي   وعين   الشخ    والخ خم   الخ خسخنخم   وابخن   -وعين   السبع

والخجخديخخدة   مسخيخ  ومخوالي رشخيخد وسخيخخدي الخبخرنخوصخخم والخمخ خمخخديخ  
وبخرشخيخد   وسخطخات   وسخيخدي   بخنخور      والنواصر ومخديخونخ  وبخنخسخلخيخمخان 

وخريبو    ومراو    وشخيخشخاوة   والخ خوز   وقخلخعخ    السخرا خنخ    والخر خامخنخ    
 وفسيم   واليوسيي .

 الدراسات   االسباني    -

مخر    السخلخطخان   -فنخيخا   والخيخدا -عماالت   مناطخعخاتا   الخدارالخبخيخقخا 
ال م   الم مدي   وعين   الشخ    والخ خم   الخ خسخنخم   وابخن   -وعين   السبع

مسخيخخ    ومخخوالي   رشخخيخد   وسخيخخدي   الخخبخرنخخوصخم   والخمخخ خمخخديخ    والخجخخديخخدة   
والنواصر   ومديون       وبخنخسخلخيخمخان   وبخرشخيخد   وسخطخات   وسخيخدي   بخنخور   
وخريبو    ومخراوخ    وشخيخشخاوة   والخ خوز   وقخلخعخ    السخرا خنخ    والصخويخرة   

-والر امن    وفسيم   واليوسييخ    وورزازات   وتخنخ خيخر   وزاوخورة   وأوخاديخر
نخخزوخخان فيخخت   بخخاوخخا   وتخخارودانخخت   -فيخخت   مخخلخخوي   واشخختخخووخخ -إداوتخخنخخان   واي

الخزا    وطخانخطخان   وسخيخدي   إ خنخم   -وتيزنيخت      وطخاطخا   ووخلخمخيخم   وأسخا
 والعيون   وبوجدور   وطر اي    والسمارة   ووادي   الذوو   وأوسرد.

 الدراسات   االيطالي    -

  5ااظر   ففت    اعادول         
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  جامعة   مسد ا   مس الد   مسام مس   ا جامعة   مسد ا   مس الد   مسام مس   ا 
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

مخر    -فنيا   والخيخدا -عماالت   مناطعاتا   الدارالبيقا 
ال م   الخمخ خمخدي   وعخيخن   الشخ    -السلطان   وعين   السبع

وال م   ال سخنخم   وابخن   مسخيخ    ومخوالي   رشخيخد   وسخيخدي   
البرنوصم   والم مدي    والنواصر   ومديون    وبخنخسخلخيخمخان   

نزوان-وورزازات   وتن ير   وزاوورة   وأوادير -إداوتنان   واي
فيت   بخاوخا   وتخارودانخت   وتخيخزنخيخت   -فيت   ملوي   واشتوو 
الخزا    وطخانخطخان   وسخيخدي   إ خنخم   -وطاطا   وولميم   وأسخا

والعيون   وبخوجخدور   وطخر خايخ    والسخمخارة   ووادي   الخذوخو   
 وأوسخرد.

 الدراسات   املماني  -

 العلوم
االنساني    وااداو      

 والينون

مخر    -فنيا   والخيخدا -عماالت   مناطعاتا   الدارالبيقا 
ال م   الخمخ خمخدي   وعخيخن   الشخ    -السلطان   وعين   السبع

وال م   ال سخنخم   وابخن   مسخيخ    ومخوالي   رشخيخد   وسخيخدي   
   وبخنخسخلخيخمخان   البرنوصم والم مدي  والنواصر ومديون 

 ورزازات   وتن ير   وزاوورة.وبرشيد وسطات وخريبو  و 

 علم   الني    -

مخر    -أنيا   والخيخدا -عماالت   مناطعاتا   الدارالبيقا 
السلطان   وال خم   الخ خسخنخم   وعخيخن   الشخ    وابخن   مسخيخ    

ال م الخمخ خمخدي وسخيخدي -وموالي رشيد وعين السبع
 .النواصر   ومديون    وبنسليمخانو البرنوصم والم مدي  

العلوم   الرياقي    والمعلوميات      -
 والتطبينات   )الرياقيات/المعلوميات(

 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون   -

 العلوم
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 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   
 التعليم   امصيي الشريع    والنانون      - جميخع   عماالت   وأقاليم   المملو .

  ا    وموالي   يعنوو   وصيرو   وبولمان   وتاونات   وتازة   وجرسي .
 النانون   بالل     العربي    -
 النانون   بالل     اليرنسي    -
 العلوم   االقتصادي    والتدبير      -

 العلوم
النانوني       

 واالقتصادي    والتدبير   

 . ا    وموالي   يعنوو   وصيرو   وبولمان   وتاونات   وتازة   وجرسي 

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

العلوم   االنساني    
 وااداو   والينون

 ا  وموالي يعنوو وصيرو وبولمان وتاونات وتازة وجرسي  
 .والخميسات   وسيدي   قاسم   وسيدي   سليمان

 الدراسات   االسباني    -

 ا  ومونا  وال اجو واي ران وموالي يعنوو وصيرو وبخولخمخان 
ووزان   وشخخيخخشخخاون   الخخ خخسخخيخخمخخ    تخخطخخوان   والخخعخخرا خخ    و وتخخاونخخات وتخخازة و 

أنخخجخخاد والخخنخخاقخخور والخخدريخخو  وجخخرادة وبخخروخخان وتخخاوريخخرت -ووجخخدة
الخخخمخيخسخات   وسخيخدي   قخاسخم   وسخيخدي   سخلخيخمخان   وجخرسخيخ  و خجخيخ  و 

 خنييرة   والرشيدي    وميدلت.و 

 الدراسات   املماني    -

 ا    ومونا    وال اجو   واي ران   وموالي   يعنوو   وصيرو   وبخولخمخان   
تمارة   والننيخطخرة   والخخخمخيخسخات   -وتاونات   والرباط   وسال   والصخيرات

وسيدي   قاسم   وسيدي   سليمان   ووزان   وخنييرة   وخخريخبخوخ    وعخمخاالت   
مخر    السخلخطخان   وعخيخن   -أنخيخا   والخيخدا -مناطعاتا   الخدار   الخبخيخقخا 

الخخ خخم   الخخمخخ خخمخخدي   وابخخن   مسخخيخخ    ومخخوالي   رشخخيخخد   وسخخيخخدي   -السخخبخخع
البرنوصم   وعخيخن   الشخ    والخ خم   الخ خسخنخم   والخمخ خمخديخ    والخنخواصخر   

 ومديون    وبنسليمان   وبرشيد   وسطات   والرشيدي    وميدلت.   

 اممازي ي الدراسات  -

- ا    وموالي   يعنخوو   وصخيخرو   وبخولخمخان   وتخاونخات   وتخازة   ووجخدة
أنجاد   والناقور   والدريو    وجخرادة   وبخروخان   وتخاوريخرت   وجخرسخيخ    

 و جي .
 اليلسي    -

 ا  ومونا  وال اجو واي ران وموالي يعنوو وصيرو وتخاونخات 
الخخيخخنخخيخخد  وتخخطخخوان -أصخخيخخلخخ  والخخمخخقخخيخخ -طخخنخخجخخ وتخخازة   و    وبخخولخخمخخان
وجخدة      أنخجخاد   و وشخيخشخاون      الخ خسخيخمخ أنجرة والخعخرا خ  و -والي  

   وجخرسخيخ    و خجخيخ    تاوريرتو    بروانوالناقور والدريو  وجرادة و 
 خنييرة   والرشيدي    وميدلت.و 

 علم   الني       -

  ا    وموالي   يعنوو   وبولمان   وصيرو   وتاونات   وتازة   وجرسي .

العلوم   الرياقي    والمعلوميات      -
 والتطبينات   )الرياقيات/المعلوميات(

 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون      -

 العلوم   

  جامعة     ام   مدما    ا   س ا        ارجامعة     ام   مدما    ا   س ا        ار
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    جامعة   مسضا د   س اا   م م  جامعة   مسضا د   س اا   م م  
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

  التعليم   امصيي الل     العربي    - جميخع   عماالت   وأقاليم   المملو .
مخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والصخخويخخرة   
والر امخنخ    وفسخيخم   والخيخوسخيخيخ    وأزيخالي   وورزازات   وتخنخ خيخر   

   الزا  والعيون وبخوجخدور وطخر خايخ  والسخمخارة-وزاوورة وأسا
 وادي   الذوو   وأوسخرد.و 

 النانون   بالل     العربي       -

 العلوم   
النانوني    واالقتصادي    

 والتدبير   

مخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والصخخويخخرة   
والر امخنخ    وفسخيخم   والخيخوسخيخيخ    وأزيخالي   وورزازات   وتخنخ خيخر   

الخزا    وطخانخطخان   والخعخيخون   -وزاوورة   وطخاطخا   ووخلخمخيخم   وأسخا
 وبوجدور   وطر اي    والسمارة   ووادي   الذوو   وأوسخرد.

 النانون   بالل     اليرنسي     -

مخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والصخخويخخرة   
والخر خامخنخ    وفسخيخم   والخيخوسخيخيخ    وورزازات   وتخنخ خيخر   وزاوخخورة   

الزا  والعخيخون وبخوجخدور وطخر خايخ  والسخمخارة ووادي -وأسا
 أوسخرد.و    الذوو

 العلوم   االقتصادي    والتدبير   -

مخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والصخخويخخرة   
والخر خامخنخ    وفسخيخم   والخيخوسخيخيخ    وورزازات   وتخنخ خيخر   وزاوخخورة   

الزا  والعخيخون وبخوجخدور وطخر خايخ  والسخمخارة ووادي -وأسا
 أوسخرد.و    الذوو

 الدراسات   االسالمي    -
 الدراسات   العربي    -
 الدراسات   اليرنسي    -
 الدراسات   االنجليزي    -
 التاريخ   وال قارة   -
 الج را يا   -

 العلوم
االنساني    وااداو      

 والينون

عداد   المجاي   الج را م   - جميخع   عماالت   وأقاليم   المملو .  تدبير   واي

مخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والصخخويخخرة   
والر امنخ    وفسخيخم   والخيخوسخيخيخ    وأزيخالي   وورزازات   وتخنخ خيخر   

نزوان-وزاوورة   وأوادير -فيت   ملخوي   واشختخووخ -إداوتنان   واي
الخزا    -فيت   باوا   وتارودانت   وتيزنيت   وطاطا   وولميم   وأسخا

وطخخانخخطخخان   وسخخيخخدي   إ خخنخخم   والخخعخخيخخون   وبخخوجخخدور   وطخخر خخايخخ    
 والسمارة   ووادي   الذوو   وأوسرد.   

 اليلسي    -

مخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والخخر خخامخخنخخ    
-وأزيالي   وورزازات   وتن ير   وزاوورة   وطخاطخا   ووخلخمخيخم   وأسخا

الخخزا    وطخخانخخطخخان   والخخعخخيخخون   وبخخوجخخدور   وطخخر خخايخخ    والسخخمخخارة   
 ووادي   الذوو   وأوسرد.

 علم   االجتما    -

مخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والصخخويخخرة   
والر امن    وفسيم   واليوسيي    وبخنخم   مخالي   وأزيخالي   والخيخنخيخ    

الخزا    والخعخيخون   -بن   صالح   وورزازات   وتن ير   وزاوورة   وأسخا
 أوسخرد.و    وبوجدور وطر اي  والسمارة ووادي الذوو

 علوم   الرياقيات   والمعلوميات   -
 علوم   امرو   والوون   -

مخخراوخخ    وشخخيخخشخخاوة   والخخ خخوز   وقخخلخخعخخ    السخخرا خخنخخ    والصخخويخخرة    العلوم
والر خامخنخ    وفسخيخم   والخيخوسخيخيخ    وورزازات   وتخنخ خيخر   وزاوخورة   

الزا  والعيخون وبخوجخدور وطخر خايخ  والسخمخارة ووادي -وأسا
 أوسخرد.و    الذوو

 علوم   الرياقيات   والتطبينات   -
 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا  -
 علوم   ال ياة      -
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    جامعة   مدما   موجد   ججا جامعة   مدما   موجد   ججا 
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

أنجاد   والنخاقخور   والخدريخو    وجخرادة   -وجدة
وبخخخروخخخان   وتخخخاوريخخخرت   وجخخخرسخخخيخخخ    و خخخجخخخيخخخ    

 وال سيم .   

 النانون   بالل     العربي    -
 النانون   بالل     اليرنسي    -
 العلوم   االقتصادي    والتدبير   -

 العلوم
النانوني    واالقتصادي       

 والتدبير   

أنجاد والنخاقخور والخدريخو  وجخرادة -وجدة
و خخخجخخخيخخخ       جخخخرسخخخيخخخ وبخخخروخخخان وتخخخاوريخخخرت و 

 وال سيم .

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

 العلوم
االنساني    وااداو   

      جخرادةوالخدريخو    و    النخاقخورأنجاد و -وجدة والينون
تخازة    خجخيخ    و جرسي    و تاوريرت   و و    بروانو 

الخخخيخخخنخخخيخخخد    -أصخخخيخخخلخخخ    والخخخمخخخقخخخيخخخ -وطخخخنخخخجخخخ 
أنخخخجخخخرة والخخخعخخخرا خخخخ  -وتخخخطخخخوان والخخخيخخخ خخخخ 

 وشيشاون.وال سيم  

 اممازي ي الدراسات  -

أنجاد   والناقور   والخدريخو    وجخرادة   -وجدة
وبخخروخخخان   وتخخخاوريخخخرت   وجخخخرسخخيخخخ    و خخجخخخيخخخ    

 وال سيم .

العلوم   الرياقي    والمعلوميات   والتطبينات      -
 )الرياقيات/المعلوميات(

 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون   -

 العلوم

 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

الجديخدة   وسخيخدي   و    سطات وبرشيد وخريبو 
 بنور.   

العلوم   النانوني     النانون   بالل     العربي    -
 برشيد   وخريبو .و سطات  واالقتصادي    والتدبير   

 النانون   بالل     اليرنسي    -
  العلوم   االقتصادي    والتدبير -

 برشيد   وخريبو .و وسطات 
 الدراسات   العربي    -
 الج را يا   وتئي     المجاي   -

 العلوم
االنساني    وااداو      

 والينون

 سطات   وبرشيد   وخريبو .

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

 العلوم

    جامعة   مسد ا   موجد     ا جامعة   مسد ا   موجد     ا 
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    جامعة   س ا   مسماسس   مس عام     جماجامعة   س ا   مسماسس   مس عام     جما
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

 أصول   دين و   ردينتدالق   دي والحد   ردي ن  حد   - جميخع   عماالت   وأقاليم   المملو .

 ديفكو   دالاي و   رديف وفد   رأل وا   د   ل  -
 ديتع حم   د صح 

الخيخنخيخد    وتخطخوان   -أصيخلخ    والخمخقخيخ -طنج 
ووزان      شخيخشخاونو    أنجرة  والعرا خ -والي  

 وال سيم .

 دي للو    للي  د   ديعولحد -

 دي للو    للي  د   ديفولوحد   -

 العلوم   االقتصادي    والتدبير -

 العلوم
النانوني    واالقتصادي    

 والتدبير

الخيخنخيخد    وتخطخوان   -أصيخلخ    والخمخقخيخ -طنج 
شخيخشخاون   ووزان   و    أنجخرة والخعخرا خ -والي  
 . وال سيم 

 الدراسات   االسالمي    -

 الدراسات   العربي    -

 الدراسات   اليرنسي    -

 الدراسات   االنجليزي    -
 الدراسات   االسباني    -
 التاريخ   وال قارة   -

عداد   المجاي   -  الج را يا   واي
 علم   االجتما    -
 اليلسي    -

 العلوم
االنساني    وااداو      

 والينون      

الخيخنخيخد    وتخطخوان   -أصيخلخ    والخمخقخيخ -طنج 
شخيخشخاون   ووزان   و    أنجخرة والخعخرا خ -والي  

 ال سيم .و 

العلوم   الرياقي    والمعلوميات   والتطبينات      -
 )الرياقيات/   المعلوميات(

 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون   -

 العلوم
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  جامعة   يع ا   مسا اسد   مسجا ا    جامعة   يع ا   مسا اسد   مسجا ا    
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

 العلوم   االقتصادي    والتدبير - .الجديدة   وسيدي   بنور
 دي للو    للي  د   ديفولوحد -

العلوم   النانوني    واالقتصادي    
 والتدبير

 .الجديدة   وسيدي   بنور   وسطات   وبرشيد   وخريبو 
 الدراسات   العربي    -
 الج را يا   -

 العلوم
 االنساني    وااداو   والينون   

 .الجديدة   وسيدي   بنور   وسطات   وبرشيد   وخريبو 

 الدراسات   االسالمي    -

 الدراسات   اليرنسي    -

 الدراسات   االنجليزي    -

 التاريخ   وال قارة   -
 

خخريخبخوخ    و الجديدة وسيدي بخنخور وسخطخات وبخرشخيخد 
 .اليني    بن   صالحو 

 اليلسي  -

الصخويخرة   وفسخيخم   و وسخطخات   سيدي   بخنخور   و    الجديدة
  .اليني    بن   صالحو    واليوسيي 

 علم   االجتما    -

 علوم   الرياقيات   والمعلوميات   - الجديدة   وسيدي   بنور   وسطات   وبرشيد   وخريبو .

 العلوم   

 .خريبو وسطات   وبرشيد   و سيدي   بنور   و    الجديدة

 علوم   الرياقيات   والتطبينات   -
 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون   -
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    جامعة   مسمجسإ   ع ماس د   م لارجامعة   مسمجسإ   ع ماس د   م لار
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

مونا    وال اجو   واي ران   وسيدي   قخاسخم   ووزان   وبخنخم   مخالي   
 واليني    بن   صالح   وخنييرة   والرشيدي    وميدلت.

 النانون   بالل     العربي    -
 العلوم النانون   بالل     اليرنسي    -

 النانوني 
مخخوخخنخخا    والخخ خخاجخخو   واي خخران   وسخخيخخدي   قخخاسخخم   ووزان   وخخخنخخيخخيخخرة    واالقتصادي    والتدبير

 والرشيدي    وميدلت.
 العلوم   االقتصادي    والتدبير -

 مونا    وال اجو   واي ران   وخنييرة   والرشيدي    وميدلت.

 الدراسات   االسالمي    -
 الدراسات   االنجليزي    -
 التاريخ   وال قارة   -
 الج را يا   -
 العلوم الدراسات   االسباني  -

 االنساني    
 وااداو   والينون   

مخخوخخنخخا  والخخ خخاجخخو واي خخران وخخخنخخيخخيخخرة والخخرشخخيخخديخخ  ومخخيخخدلخخت 
 *.وتن ير

 الدراسات   العربي    -
 الدراسات   اليرنسي    -

  علم   االجتما    - وميدلت.الرشيدي    مونا  وال اجو واي ران وخنييرة و 

الخرشخيخديخ    خخنخيخيخرة   و بخنخم   مخالي   و مونا  وال اجو واي خران و 
 وميدلت.

 اليلسي       -

 .مونا    وال اجو   واي ران   وخنييرة   والرشيدي    وميدلت

العلوم   الرياقي    والمعلوميات         -
والتطبينات   )الرياقيات/

 المعلوميات(
 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون      -

 العلوم   

 )*(ا   يمون   ل مل    شئادة   البوالوريا   برقليم   تن ير   التسجيي   بالولي    متعددة   التخصصات   بالرشيدي .
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    جامعة   م ا    ا د   مسضل    جامعة   م ا    ا د   مسضل    
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

النخنخيخطخرة   وسخيخدي   سخلخيخمخان   والخخخمخيخسخات   وسخيخدي   
 قاسم.

 النانون   بالل     العربي    -
 العلوم   النانوني 

 واالقتصادي    والتدبير   
 الننيطرة   وسيدي   سليمان   

 النانون   الخا    بالل     اليرنسي    -
 لوم   االقتصادي    والتدبيرالع -

سخخيخخدي   قخخاسخخم   وسخخيخخدي   و    الخخخخخمخخيخخسخخاتو الخخنخخنخخيخخطخخرة 
 سليمان   ووزان.

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

 العلوم 
االنساني    وااداو   

 والينون

سيدي   قاسم   وسيدي   سليمان   و    الننيطرة والخميسات
 ووزان.

العلوم   الرياقي    والمعلوميات      -
 والتطبينات   )الرياقيات/المعلوميات(

 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون   -

 العلوم

    جامعة   مس ا اا   مجلم    ا ماا    لد   م دجامعة   مس ا اا   مجلم    ا ماا    لد   م د
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

 العلوم   االقتصادي    والتدبير - .وخريبو بنم مالي وأزيالي واليني  بن صالح 
 النانون   الخا    بالل     اليرنسي    -

 العلوم   النانوني 
 واالقتصادي    والتدبير

 .وخريبو بنم مالي وأزيالي واليني  بن صالح 

 الدراسات   االسالمي    -
 الدراسات   العربي    -
 الدراسات   اليرنسي    -
 الدراسات   االنجليزي    -
 التاريخ   والتراو   وال قارة   -
 الج را يا   -

 العلوم
االنساني    وااداو   

 والينون   

وخخنخيخيخرة      الخيخنخيخ    بخن   صخالخحو    وأزيخاليي   بنخم مخال
 .وخريبو 

 علم   االجتما    -

 علوم   الرياقيات   والتطبينات      - بنم   مالي   وأزيالي   واليني    بن   صالح.

 العلوم
 وخريبو .   بنم مالي وأزيالي واليني  بن صالح 

 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا  -
 علوم   ال ياة   -
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    جامعة   م ا   أك      اا  جامعة   م ا   أك      اا  
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

 جميخع   عماالت   وأقاليم   المملو .
 الشريع    والنانون   -
الدراسات   الشرعي    والنقايا      -

 المعاصرة
 التعليم   امصيي

نزوخان-أوادير فيخت   -فيخت   مخلخوي   واشختخووخ -إداوتنان   واي
باوا   وتخارودانخت   وتخيخزنخيخت   وطخاطخا   وورزازات   وتخنخ خيخر   

الخزا    وطخانخطخان   وسخيخدي   إ خنخم   -وزاوورة   وولمخيخم   وأسخا
والعخيخون   وبخوجخدور   وطخر خايخ    والسخمخارة   ووادي   الخذوخو   

 وأوسخرد.

 النانون   بالل     العربي    -
 النانون   بالل     اليرنسي    -
 العلوم   االقتصادي    والتدبير -

 العلوم
النانوني    

 واالقتصادي    والتدبير   

نزوخان-أوادير فيخت   -فيخت   مخلخوي   واشختخووخ -إداوتنان   واي
باوا   وتخارودانخت   وتخيخزنخيخت   وطخاطخا   وورزازات   وتخنخ خيخر   

الخزا    وطخانخطخان   وسخيخدي   إ خنخم   -وزاوورة   وولمخيخم   وأسخا
والعخيخون   وبخوجخدور   وطخر خايخ    والسخمخارة   ووادي   الخذوخو   

 وأوسخرد.

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

 العلوم
االنساني    وااداو   

 والينون   

نزوان-أوادير فيخت   -فيت   مخلخوي   واشختخووخ -إداوتنان   واي
باوا   وتارودانت   وتيزنيت   وطاطا   والصخويخرة   وورزازات   

الزا    وطانطان   وسيخدي   -وتن ير   وزاوورة   وولميم   وأسا
إ خخنخخم   والخخعخخيخخون   وبخخوجخخدور   وطخخر خخايخخ    والسخخمخخارة   ووادي   

 الذوو   وأوسخرد.

 الدراسات   االسباني       -

نزوان-أوادير فيخت   -فيت   مخلخوي   واشختخووخ -إداوتنان   واي
باوا   وتارودانت   وتيزنيت   وطاطا   وبنم   مالي   وأزيخالي   
واليني    بن   صخالخح   والخجخديخدة   وسخيخدي   بخنخور   ومخراوخ    

والر امنخ    والصويرة   وشيشاوة وال وز وقلع  السرا ن  
وفسيم   واليوسيي    وورزازات   وتخنخ خيخر   وزاوخورة   ووخلخمخيخم   

الخخخزا    وطخخخانخخخطخخخان   وسخخخيخخخدي   إ خخخنخخخم   والخخخعخخخيخخخون   -وأسخخخا
 وبوجدور   وطر اي    والسمارة   ووادي   الذوو   وأوسرد.

 الدراسات   اممازي ي    -

نزوان-أوادير فيخت   -فيت   مخلخوي   واشختخووخ -إداوتنان   واي
باوا   وتارودانت   وتخيخزنخيخت   وطخاطخا   وورزازات   وتخنخ خيخر   

الخزا    وطخانخطخان   وسخيخدي   إ خنخم   -وزاوورة   وولميم   وأسا
والعيون   وبوجخدور   وطخر خايخ    والسخمخارة   ووادي   الخذوخو   

 وأوسخرد.

العلوم   الرياقي    والمعلوميات      -
 والتطبينات   )الرياقيات/المعلوميات(

 علوم   المادة    يزيا    -
 علوم   المادة   ويميا    -
 علوم   ال ياة   -
 علوم   امرو   والوون      -

 العلوم   


