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تب اعاتتح

جامعة مدما مس امر مس ا
اععقول اعتحرف

الةةوم القانونيا
واتصتصاةيا والتةبير

اعروافـــــد

اعت تعر اعد ار

 القانون بالة ا الةربيا القانون بالة ا اليرنسيا -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير

الرباط وسال والصخيرات-تمارة والخميسات.
الرباط وسال والصخيرات-تمممارة والمقمنميمطمرة والمخممميمسمات
وسيةي صاسم وسيةي سةيمان وطنجا-أصيةا والمم ميم
الينية وتطوان واليحص-أنجرة والمةم ار م والمحمسميممماوش مي مشمماون ووزان ووجممةة-أن مجمماة وال منمما ممور والممةريممو
وج مراةة وبممراممان وتمماوريممرت وجممرس مي م و مج مي م و مما
وم ما منمما وال محمماجممو يوا مران وممموتي ي مة مقمموو وص ميممرو
وبولمان وتاونات وتمازة وبمنمم ممالف والميمقميم بمن صمالم
وخنييرة وخريباا.

 -الةةوم السياسيا بالة ا اليرنسيا

-

الةراسات االسالميا
الةراسات الةربيا
الةراسات اليرنسيا
الةراسات االنجةيزيا
التاريخ والح ارة
الج ار يا
اليةسيا
عةم اتجتما

الرباط وسال والصخيرات-تمارة.

الرباط وسال والصخيرات-تمممارة والمقمنميمطمرة والمخممميمسمات
وس ميممةي صمماسممم وس ميممةي س مة مي ممممان وب منممم مممالف وأزيممالف
واليقي بن صال .
الرباط وسال والصخيرات-تمممارة والمقمنميمطمرة والمخممميمسمات
وسيةي صاسم وسيةي سةيمان وطنجا-أصيةا والمم ميم
الينية واليحص-أنجرة وبنم مالف وأزيالف واليقي بنصال وخريباا والجةيةة وسيةي بنور وسطمات وبمرشميمة
ومم ارام وشميمشمماوة والمحموز وصمةمةما السم ار منما والصمويمرة
والرحامنا وفسيم واليوسييا.

 الةراسات االسبانياالةةوم

االنسانيا وااةاو
والينون

 -الةراسات املمانيا

 -الةراسات االيطاليا

الرباط وسال والصخيرات-تمممارة والمقمنميمطمرة والمخممميمسمات
وسيةي صاسم وسيةي سةيمان وطنجا-أصيةا والمم ميم
الينية وتطوان واليحص-أنجرة والمةم ار م والمحمسميممماوش مي مشمماون ووزان ووجممةة-أن مجمماة وال منمما ممور والممةريممو
وج مراةة وبممراممان وتمماوريممرت وجممرس مي م و مج مي م و مما
وم ما منمما وال محمماجممو يوا مران وممموتي ي مة مقمموو وص ميممرو
وبولمان وتاونات وتازة وبنم ممالف وأزيمالف والميمقميم بمن
صال وخنييرة والرشيةيا وميةلت.

 -الةراسات البرت اليا

جميع عماتت وأصاليم الممةاا.

ااظر ففت اعادول
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جامعة مدما مس امر مس ا
اععقول اعتحرف

اعروافـــــد

اعت تعر اعد ار

الممرب مماط وس ممال والصم مخم ميم مرات-تم مم ممارة والم مقم منم ميم مطم مرة
والخميسات وسيةي صاسم وسيةي سةيمان وطمنمجما
أصيةا والم ميم -الميمنميمة وتمطموان والميمحمص-أنجرة والة ار والحسيما وشيشاون ووزان ووجمةة
أن مجمماة وال منمما ممور والممةريممو وج مراةة وبممراممانوتمماوريممرت وجممرس مي م و مج مي م و مما وم ما منمما
والحاجو يوا ران وموتي يةقوو وصيرو وبمولمممان
وتمماونممات وتممازة وبمنممم مممالف وأزيممالف والميمقميم بممن
صال وخنييرة وخريباا.

 الةراسات والاقا ا الصينياالةةوم
االنسانيا وااةاو
والينون

الرباط وسال والصخيرات-تمارة ومراا وشيمشماوة
وال محمموز وص مة مةمما الس م ار منمما والصمموي مرة والممرحممام منمما
وفسيم واليوسييا وأااةير-إةاوتنمان يوانمزامان-فيمت
ممةمموف واشمتمموامما-فيممت بممارمما وتمماروةانممت وتميمزنميممت
وطمماطمما وتمنم ميممر وامةممميممم وأسمما-المزاو وطممانمطممان
وسيةي إ نم والةيون وبوجةور وطر مايما والسمممارة
وواةي البرو وأوسرة.

 -عةم الني

الةةوم

 الةةوم الريا يا والمةةومياتوالتطبيقات(الريا يات /المةةوميات
 عةوم الماةة يزيا عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون

3

الرباط وسال والصخيرات-تمارة.

جامعة مسد ا مس الد مسام مس
اععقول اعتحرف

ا
اعروافـــــد

اعت تعر اعد ار

 القانون بالة ا الةربياعماتت مقاطةاتا الةار البي ا -أنيما والميمةا -ممر السمةمطمان والمحمم
 القانون بالة ا اليرنسياالمحمسمنممم وعميممن الشم وابمن مسميمو وممموتي رشميمة وعميمن السمبمع-المحممم
 الةةوم اتصتصاةيا والتةبير المحمةي وسيةي البرنوصم والمحمةيا والنواصر ومةيونا وبنسةيممان.الةةوم
القانونيا
واتصتصاةيا
والتةبير

 الةةوم السياسيا بالة االةربيا

جميع عماتت وأصاليم الممةاا.

 الةةوم السياسيا بالة االيرنسيا

عماتت مقاطةاتا الةار البي ا -أنيا والميمةا -ممر السمةمطمان والمحمم
المحمسمنممم وعميمن الشم وابمن مسميممو وممموتي رشميمة وعميممن السمبمع-المحممم
المحمةي وسيةي البرنوصم والمحمةيا والنواصمر وممةيمونما وبمنمسمةميمم ممان
وبنم مالف واليقي بن صال وخريباا والمجمةيمةة وسميمةي بمنمور وسمطمات
وبممرش ميممة وأامماةيممر-إةاوت منممان يوانممزاممان-فيممت م مةمموف واش متمموامما-فيممت بممارمما
وتاروةانت وتيزنيت وطاطا واةميم وأسا-الزاو وطمانمطمان وسميمةي إ منمم
والةيون وبوجةور وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسرة.

الةراسات االسالميا
الةراسات الةربيا
الةراسات اليرنسيا
الةراسات االنجةيزيا
التاريخ والح ارة
الج ار يا
اليةسيا

عماتت مقاطةاتا الةار البي ا -أنيما والميمةا -ممر السمةمطمان والمحمم
المحمسمنممم وعميممن الشم وابمن مسميمو وممموتي رشميمة وعميمن السمبمع-المحممم
المحمةي وسيةي البرنوصم والمحمةيا والنواصر ومةيونا وبنسةيممان.

-

 عةم اتجتماالةةوم

االنسانيا وااةاو
والينون

 -الةراسات االسبانيا

 -الةراسات االيطاليا

عماتت مقاطةاتا الةار البي ا -أنيما والميمةا -ممر السمةمطمان والمحمم
المحمسمنممم وعميممن الشم وابمن مسميمو وممموتي رشميمة وعميمن السمبمع-المحممم
المحمةي وسيةي البرنوصم والمحمةيا والنواصمر وممةيمونما وبمنمسمةميمم ممان
وسطات وبرشية وخريباا.
عماتت مقاطةاتا الةار البي ما -فنميما والميمةا -ممر السمةمطمان وعميمن
السبع-الحم المحمةي وعين الش والحم الحسنم وابمن مسميمو ومموتي
رشميممة وس ميممةي ال مب مرنمموصممم وال مم مح ممممةيمما وال مجممةيممةة وال من مواصممر ومممةيممونمما
وبنسةيمان وبرشية وسطات وسيةي بمنمور وخمريمبماما ومم ارام وشميمشماوة
والحوز وصةةا الس ار نا والرحامنا وفسيم واليوسييا.
عماتت مقاطةاتا الةار البي ا -فنميما والميمةا -ممر السمةمطمان وعميمن
السبع-الحم المحمةي وعين الش والحم الحسنم وابمن مسميمو ومموتي
رشميممة وس ميممةي ال مب مرنمموصممم وال مممح ممممةيمما وال مجممةيممةة وال من مواصممر ومممةيممونمما
وبنسةيمان وبرشية وسطمات وسميمةي بمنمور وخمريمبماما ومم ارام وشميمشماوة
والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحامنا وفسيمم والميموسميميما وور اززات
وتن ير وزااورة وأااةير-إةاوتنان يوانزاان-فيت مةوف واشتواا-فيت بارا
وتاروةانت وتيزنيت وطاطا واةميم وأسا-الزاو وطمانمطمان وسميمةي إ منمم
والةيون وبوجةور وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسرة.

ااظر ففت اعادول
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جامعة مسد ا مس الد مسام مس
اععقول اعتحرف

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد

عمممماتت ممقمماطمةمماتا الممةار المبميم مما -فنميمما والميممةا -مممر
السةطان وعين السبع-الحم المحمةي وعين الشم والمحمم
المحمسمنممم وابممن مسميممو وممموتي رشميممة وسميممةي المبمرنمموصممم
والمحمةيا والنواصر ومةيونا وبنسةيمان وور اززات وتمنم ميمر
وزااورة وأااةير-إةاوتمنمان يوانمزامان-فيمت ممةموف واشمتمواما-
فيت بارا وتاروةانت وتيزنيت وطماطما وامةممميمم وأسما-المزاو
وطانطان وسيةي إ نم والةيون وبوجةور وطر ايا والسمارة
وواةي البرو وأوسمرة.

 -الةراسات املمانيا

الةةوم

عمممماتت ممقمماطمةمماتا الممةار المبميم مما -أنميمما والميممةا -مممر
السةطان والحم الحسنم وعين الشم وابمن مسميمو ومموتي
رشيمة وعميمن السمبمع-المحمم المممحمممةي وسميمةي المبمرنموصمم
والمحمةيا والجةيةة والنواصر ومةيونا وبنسةيمم ممان وبمرشميمة
وسمطممات وسميممةي بمنممور وبمنممم مممالف وأزيممالف والميمقميم بممن
صال وخنييرة وخريباا وم ارام وشميمشماوة والمحموز وصمةمةما
الس ار نا والصويرة والرحامنا وفسيم والميموسميميما والمرشميمةيما
وور اززات وم ميممةلممت وت من م ميممر و ازاممورة وأامماةيممر-إةاوت منممان
يوانممزاممان-فيممت م مةمموف واش متمموامما-فيممت بممارمما وتمماروةانممت
وتيزنيت وطاطا واةميم وأسا-الزاو وطانطان وسيةي إ نم
والةيون وبوجةور وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسرة.

 -الةراسات الصينيا

االنسانيا وااةاو
والينون

عمممماتت ممقمماطمةمماتا الممةار المبميم مما -أنميمما والميممةا -مممر
السةطان وعين السبع-الحم المحمةي وابن مسيو ومموتي
رشميممة وسميممةي المبمرنمموصممم وعميممن الشم والمحممم المحمسمنممم
والمحمةيا والنواصر ومةيونا وبنسةيمان والمجمةيمةة وسميمةي
بمنممور وسمطممات وبممرشميممة وبمنممم مممالف وأزيممالف والميمقميم بممن
صال وخريباا.
عمممماتت ممقمماطمةمماتا الممةار المبميم مما -فنميمما والميممةا -مممر
السةطان وعين السبع-الحم المحمةي وعين الشم والمحمم
المحمسمنممم وابممن مسميممو وممموتي رشميممة وسميممةي المبمرنمموصممم
والمحمةيا والنواصر ومةيونا وبنسةيمان والمجمةيمةة وسميمةي
بنور وبرشية وسطات وخمريمبماما وور اززات وتمنم ميمر و ازامورة
وبنم مالف وأزيالف واليقي بن صال .

 -الةراسات اممازي يا

 -عةم الني

الةةوم

ا

 الةةوم الريا يا والمةةومياتوالتطبيقات (الريا يات/
المةةوميات
 عةوم الماةة يزيا عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون

عمممماتت ممقمماطمةمماتا الممةار المبميم مما -أنميمما والميممةا -مممر
السةطان والحم الحسنم وعين الش وابمن مسميمو ومموتي
رشية وعميمن السمبمع-المحمم المممحمممةي وسميمةي المبمرنموصمم
والمحمةيا والنواصر ومةيونا وبنسةيممان.
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جامعة
اععقول اعتحرف
التةةيم امصيف

ام مدما ا س ا

اعت تعر اعد ار
 -الشريةا والقانون

 القانون بالة ا الةربياالةةوم
 القانون بالة ا اليرنسياالقانونيا
واتصتصاةيا والتةبير  -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير
-

الةةوم االنسانيا
وااةاو والينون

اعروافـــــد
جميمع عماتت وأصاليم الممةاا.
مما وممموتي ي مة مقمموو وص ميممرو وبممول ممممان وتمماونممات وتممازة
وجرسي .

الةراسات االسالميا
الةراسات الةربيا
الةراسات اليرنسيا
الةراسات االنجةيزيا
التاريخ والح ارة
الج ار يا
عةم اتجتما

مما وممموتي ي مة مقمموو وص ميممرو وبممول ممممان وتمماونممات وتممازة
وجرسي .

 -الةراسات االسبانيا

مما وممموتي ي مة مقمموو وص ميممرو وبممول ممممان وتمماونممات وتممازة
وجرسي والخميسات وسيةي صاسم وسيةي سةيمان.

 -الةراسات املمانيا

ما وممامنمما والمحمماجمو يوا مران وممموتي يمةمقموو وصميممرو
وبممول ممممان وتمماونممات وتممازة وت مط موان وال مة م ار م وال مح مس مي مممما
وشيشاون ووزان ووجةة-أنجاة والنا مور والمةريمو وجمراةة
وبراان وتماوريمرت وجمرسميم و مجميم والمخممميمسمات وسميمةي
صاسم وسيةي سةيمان وخنييرة والرشيةيا وميةلت.

 -الةراسات اممازي يا

ما وممامنمما والمحماجمو يوا مران ومموتي يمةمقموو وصميممرو
وبولمان وتاونات والرباط وسال والصخيرات-تمارة والقنيطرة
والخميسات وسيةي صماسمم وسميمةي سمةميمممان ووزان وخمنميميمرة
والرشيةيا وميةلت.

 -عةم الني

ما وممامنمما والمحماجمو يوا مران ومموتي يمةمقموو وصميممرو
وتاونات وبولمان وتازة وطنجا-أصيةا والممم ميم -الميمنميمة
وتمطموان والميمحممص-أنمجمرة والمةم ار م والمحمسميممما وشميمشمماون
ووجةة أنجاة والنا ور والةريو وجراةة وبراان وتاوريرت
وجرسي و جي وخنييرة والرشيةيا وميةلت.

 -اليةسيا

الةةوم

ار

ا

وموتي يةقوو وصيرو وبولمان وتاونات وتازة.

 الةةوم الريا يا والمةةومياتوالتطبيقات (الريا يات/
المةةوميات
مما وممموتي ي مة مقمموو وبممول ممممان وص ميممرو وتمماونممات وتممازة
 عةوم الماةة يزياوجرسي .
 عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة عةوم امرو والاون6

جامعة مسضا د س اا م م
اععقول
اعتحرف
التةةيم امصيف

اعت تعر اعد ار
 الة ا الةربيا الة ا الةربيا والة ات الحيا -القانون بالة ا الةربيا

الةةوم
القانونيا
واتصتصاةيا
والتةبير

 -القانون بالة ا اليرنسيا

 الةةوم اتصتصاةيا والتةبير الةةوم السياسيا بالة االيرنسيا

الةةوم
االنسانيا
وااةاو والينون

 الةراسات االسالميا الةراسات الةربيا الةراسات اليرنسيا الةراسات االنجةيزيا التاريخ والح ارة الج ار يا تةبير يواعةاة المجافالج ار م
-

-

الةةوم

-

اعروافـــــد
جميمع عماتت وأصاليم الممةاا.
مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم
والميمموسميميمما وأزيممالف وور اززات وتمنم ميممر و ازاممورة وأسمما-المزاو والمةميممون
وبوجةور وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسمرة.
مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم
واليوسييا وأزيالف وور اززات وتمنم ميمر و ازامورة وطماطما وامةممميمم وأسما-
الزاو وطانطان والةيون وبموجمةور وطمر مايما والسمممارة وواةي المبرمو
وأوسمرة.
مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم
واليوسييما وور اززات وتمنم ميمر و ازامورة وأسما-المزاو والمةميمون وبموجمةور
وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسمرة.
مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم
واليوسييا وأزيالف والرشيةيا وور اززات وميةلت وتن ير وزااورة
مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم
واليوسييما وور اززات وتمنم ميمر و ازامورة وأسما-المزاو والمةميمون وبموجمةور
وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسمرة.
جميمع عماتت وأصاليم الممةاا.

مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم
واليوسييا وأزيالف وور اززات وتن ير وزااورة وأااةير-إةاوتنان يوانزاان
اليةسيا
فيت مةوف واشتواا-فيت بارا وتاروةانت وتيزنيت وطماطما وامةممميمموأسمما-المزاو وطممانمطممان وس ميممةي إ منممم والمةميممون وبمموجممةور وطممر ممايمما
والسمارة وواةي البرو وأوسرة.
مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والرحامنا وأزيمالف وور اززات
عةم اتجتما
وت من م ميممر و ازاممورة وطمماطمما وا مة مم ميممم وأسمما-ال مزاو وطممان مطممان وال مة ميممون
وبوجةور وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسرة.
مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم
عةوم الريا يات والمةةوميات واليوسييا وبنم مالف وأزيمالف والميمقميم بمن صمالم وور اززات وتمنم ميمر
عةوم امرو والاون
و ازاممورة وأسمما-ال مزاو وال مة ميممون وبمموجممةور وطممر ممايمما والس ممممارة وواةي
البرو وأوسمرة.
عةوم الريا يات والتطبيقات
مراا وشيشاوة والحوز وصةةا الس ار نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم
عةوم الماةة يزيا
واليوسييما وور اززات وتمنم ميمر و ازامورة وأسما-المزاو والمةميمون وبموجمةور
عةوم الماةة ايميا
وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسمرة.
عةوم الحياة
7

جامعة مدما موجد ججا
اععقول اعتحرف
الةةوم
القانونيا

واتصتصاةيا
والتةبير

الةةوم
االنسانيا وااةاو
والينون

الةةوم

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد
وجممةة-أن مجمماة وال منمما ممور والممةريممو وج مراةة
وب ممرا ممان وت مماوري ممرت وج ممرسم ميم م و م مجم ميم م
والحسيما.

 القانون بالة ا الةربيا القانون بالة ا اليرنسيا الةةوم اتصتصاةيا والتةبير-

الةراسات االسالميا
الةراسات الةربيا
الةراسات اليرنسيا
الةراسات االنجةيزيا
الةراسات االسبانيا
التاريخ والح ارة
الج ار يا
عةم اتجتما
اليةسيا

وجممةة-أن مجمماة وال منمما ممور والممةريممو وج مراةة
وب ممرا ممان وت مماوري ممرت وج ممرسم ميم م و م مجم ميم م
والحسيما.

 -الةراسات اممازي يا

وجممةة-أن مجمماة وال منمما ممور والممةريممو وج مراةة
وبممراممان وتمماوريممرت وجممرسميم و مجميم وتممازة
وطنجا-أصيةا والم ميم -الميمنميمة وتمطموان
والم ميم مح ممص-أنم مجم مرة والم مةم م ار م م والم محم مسم ميم مم مما
وشيشاون.

 الةةوم الريا يا والمةةوميات والتطبيقات(الريا يات/المةةوميات
 عةوم الماةة يزيا عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون

جممةة-أن مجمماة وال منمما ممور والممةريممو وج مراةة
وب ممرا ممان وت مماوري ممرت وج ممرسم ميم م و م مجم ميم م
والحسيما.
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جامعة مسد ا موجد
اععقول اعتحرف

الةةوم القانونيا

واتصتصاةيا والتةبير

ا

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد

 -القانون بالة ا الةربيا

سطات وبرشية وخريباا والجةيةة وسيةي
بنور واليقي بن صال .

 -القانون بالة ا اليرنسيا

سطات وبرشية وخريباا.

 -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير

سطات وبرشية.

جامعة س ا مسماسس مس عام
اعت تعر اعد ار

اععقول اعتحرف

جما
اعروافـــــد

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

جميمع عماتت وأصاليم الممةاا.

الةةوم
القانونيا واتصتصاةيا
والتةبير

 دي للو للي د ديعولحد دي للو للي د ديفولوحد -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير

طنجا-أصيةا والمم ميم -الميمنميمة وتمطموان
واليحص-أنجرة والة ار وشيشماون ووزان
والحسيما.

الةةوم
االنسانيا وااةاو
والينون

الةراسات االسالميا
الةراسات الةربيا
الةراسات اليرنسيا
الةراسات االنجةيزيا
الةراسات االسبانيا
التاريخ والح ارة
الج ار يا يواعةاة المجاف
عةم اتجتما
اليةسيا

طنجا-أصيةا والمم ميم -الميمنميمة وتمطموان
واليحص-أنجرة والة ار م وشميمشماون ووزان
والحسيما.

ديتع حم د صح

الةةوم

-

 الةةوم الريا يا والمةةوميات والتطبيقات(الريا يات /المةةوميات
 عةوم الماةة يزيا عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون
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طنجا-أصيةا والمم ميم -الميمنميمة وتمطموان
واليحص-أنجرة والة ار م وشميمشماون ووزان
والحسيما.

جامعة يع ا مسا اسد مسجا ا
اعت تعر اعد ار

اععقول اعتحرف

اعروافـــــد

الةةوم القانونيا واتصتصاةيا  -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير
 دي للو للي د ديفولوحدوالتةبير

الجةيةة وسيةي بنور.

 الةراسات الةربيا -الج ار يا

الةةوم

االنسانيا وااةاو والينون

الةةوم

-

ال مجممةيممةة وس ميممةي ب منممور وس مطممات وبممرش ميممة
وخريباا.

الةراسات االسالميا
الةراسات اليرنسيا
الةراسات االنجةيزيا
التاريخ والح ارة

ال مجممةيممةة وس ميممةي ب منممور وس مطممات وبممرش ميممة
وخريباا.

 -اليةسيا

ال مجممةيممةة وس ميممةي ب منممور وس مطممات وبممرش ميممة
وخريباا واليقي بن صال .

 -عةم اتجتما

المجممةيممةة وس ميممةي ب منممور وسمطممات والصمموي مرة
وفسيم واليوسييا واليقي بن صال .

 الةةوم الريا يا والمةةومياتوالتطبيقات(الريا يات /المةةوميات
 عةوم الماةة يزيا عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون

الجةيةة وسيةي بنور وسطات وبرشية.
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جامعة مسمجسإ ع ماس د م لار
اعت تعر اعد ار

اععقول اعتحرف

اعروافـــــد
مانا والحاجو يوا ران وسيةي صاسم ووزان وبمنمم ممالف
وخنييرة والرشيةيا وميةلت.

 القانون بالة ا الةربياالةةوم

القانونيا

واتصتصاةيا والتةبير

الةةوم
االنسانيا
وااةاو والينون

الةةوم

 -القانون بالة ا اليرنسيا

مانا والحاجو يوا ران وسيةي صاسم ووزان وبمنمم ممالف
واليقي بن صال وخنييرة والرشيةيا وميةلت.

 -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير

ممامنما والمحماجمو يوا مران وسميمةي صماسمم ووزان وخمنميميمرة
والرشيةيا وميةلت.

-

الةراسات االسالميا
الةراسات االنجةيزيا
التاريخ والح ارة
الج ار يا
الةراسات االسبانيا
عةم اتجتما

مانا

والحاجو يوا ران وخنييرة والرشيةيا وميةلت.

 الةراسات الةربيا -الةراسات اليرنسيا

ممامنمما والمحمماجممو يوا مران وخمنميميمرة والممرشميممةيمما ومميممةلممت
وتن ير*.

 -اليةسيا

مانا والحاجو يوا ران وبنمم ممالف وخمنميميمرة والمرشميمةيما
وميةلت.

 الةةوم الريا يا والمةةومياتوالتطبيقات (الريا يات/
المةةوميات
 عةوم الماةة يزيامانا
 عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون

والحاجو يوا ران وخنييرة والرشيةيا وميةلت.

(* ا يمان لحمةا شلاةة الباالوريا برصةيم تن ير التسجيف بالاةيا متةةةة التخصصات بالرشيةيا.
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جامعة م ا ا د مسضل
اععقول اعتحرف
الةةوم القانونيا
واتصتصاةيا والتةبير

الةةوم
االنسانيا وااةاو
والينون

الةةوم

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد

 -القانون بالة ا الةربيا

القمنميمطمرة وسميمةي سمةميمممان والمخممميمسمات وسميمةي
صاسم.

 القانون بالة ا اليرنسيا -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير

القنيطرة وسيةي سةيمان

 الةراسات االسالميا الةراسات الةربيا الةراسات اليرنسيا الةراسات االنجةيزيا التاريخ والح ارةالج ار يا اليةسيا عةم اتجتما عةم الني الةةوم الريا يا والمةةومياتوالتطبيقات (الريا يات/المةةوميات
 عةوم الماةة يزيا عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون
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ال مق من مي مط مرة وال مخ مم مي مسممات وس ميممةي صمماسممم وس ميممةي
سةيمان ووزان.

ال مق من مي مط مرة وال مخ مم مي مسممات وس ميممةي صمماسممم وس ميممةي
سةيمان ووزان.

جامعة مس ا اا مجلم ا ماا لد م د
اععقول اعتحرف
الةةوم القانونيا
واتصتصاةيا والتةبير

اعت تعر اعد ار
 القانون بالة ا اليرنسيا -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير

بنم مالف وأزيالف واليمقميم بمن صمالم وخمنميميمرة
وخريباا.

الةراسات االسالميا
الةراسات اليرنسيا
الةراسات االنجةيزيا
التاريخ والتراو والح ارة

بنم مالف وأزيالف واليقي بن صال وخريباا.

الةةوم
االنسانيا وااةاو
والينون

الةةوم

اعروافـــــد

 الةراسات الةربيا -الج ار يا وتلي ا المجاف

بنم مالف وأزيالف واليقي بمن صمالم وخمريمبماما
وسطات وبرشية.

 -عةم اتجتما

بنم مالف وأزيالف واليمقميم بمن صمالم وخمنميميمرة
وخريباا.

 الةةوم الريا يا والمةةومياتوالتطبيقات(الريا يات /المةةوميات
 عةوم الماةة يزيا عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون

بنم مالف وأزيالف واليقيم بمن صمالم وسمطمات
وبرشية وخريباا.
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جامعة م ا أك
اععقول اعتحرف
التةةيم امصيف

اعت تعر اعد ار

اعروافـــــد

 الشريةا والقانون الةراسات الشرعيا والق اياالمةاصرة

جميمع عماتت وأصاليم الممةاا.
أااةير-إةاوتنان يوانزامان-فيمت ممةموف واشمتمواما-فيمت
بارا وتاروةانت والصويرة وتيزنميمت وطماطما وور اززات
وتن ير وزااورة واةميم وأسا-الزاو وطانمطمان وسميمةي
إ منممم وال مة ميممون وبمموجممةور وطممر ممايمما والس ممممارة وواةي
البرو وأوسمرة.

 القانون بالة ا الةربياالةةوم
القانونيا
 القانون بالة ا اليرنسياواتصتصاةيا والتةبير  -الةةوم اتصتصاةيا والتةبير

-

الةةوم
االنسانيا وااةاو

الةراسات االسالميا
الةراسات الةربيا
الةراسات اليرنسيا
الةراسات االنجةيزيا
التاريخ والح ارة
الج ار يا
عةم اتجتما

أااةير-إةاوتنان يوانزامان-فيمت ممةموف واشمتمواما-فيمت
بارا وتاروةانت وتيزنيت والصمويمرة وطماطما وور اززات
وتن ير وزااورة واةميم وأسا-الزاو وطانمطمان وسميمةي
إ منممم وال مة ميممون وبمموجممةور وطممر ممايمما والس ممممارة وواةي
البرو وأوسمرة.

 -الةراسات االسبانيا

أااةير-إةاوتنان يوانزاان-فيت ممةموف واشمتمواما-فيمت
بارا وتاروةانت وتيزنيت وطاطا والصمويمرة وور اززات
وتن ير وزااورة واةميم وأسا-الزاو وطانطان وسيمةي
إ منممم والمةميممون وبمموجممةور وطممر ممايمما والسممممارة وواةي
البرو وأوسمرة.

 -الةراسات اممازي يا

أااةير-إةاوتنان يوانزاان-فيت ممةموف واشمتمواما-فيمت
بارا وتاروةانت وتيزنيت وطماطما ومم ارام وشميمشماوة
والحوز وصةةا الس ار نا والصويمرة والمرحماممنما وفسميمم
واليوسييا وور اززات وتمنم ميمر و ازامورة وامةممميمم وأسما-
المزاو وطممانمطممان وسميممةي إ منممم والمةميممون وبمموجممةور
وطر ايا والسمارة وواةي البرو وأوسرة.

 الةةوم الريا يا والمةةومياتوالتطبيقات (الريا يات/المةةوميات
 عةوم الماةة يزيا عةوم الماةة ايميا عةوم الحياة -عةوم امرو والاون

أااةير-إةاوتنان يوانزاان-فيت ممةموف واشمتمواما-فيمت
بارا وتاروةانت وتيزنيت والصويرة وطماطما وور اززات
وتن ير وزااورة واةميم وأسا-الزاو وطانطان وسيمةي
إ منممم والمةميممون وبمموجممةور وطممر ممايمما والسممممارة وواةي
البرو وأوسمرة.

والينون

الةةوم

اا
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