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  روافد مختمف الجامعات حسب نوع المسالك التي توفرها المؤسسات الجامعية التابعة لهاروافد مختمف الجامعات حسب نوع المسالك التي توفرها المؤسسات الجامعية التابعة لها
20152015--20162016برسم الموسم الجامعي برسم الموسم الجامعي    

  

 الكمية المسالك الدراسية الروافـــــد

 جميـع عماالت وأقاليم المممكة
  

 كمية الشريعة فاس  الشريعة والقانون -

 كمية الشريعة أكادير  الشريعة والقانون -

 السمارةكمية العموم الشرعية   الدراسات الشرعية والواقع المعاصر -

 الدين والدراسات القرآنية والحديثيةأصول  -
 الفكر اإلسالمي والفمسفة وعموم األديان -

 كمية أصول الدين تطوان 

 انهغت انعربيت مراكش كمية  الدراسات العربية -

    جامعة القروينيجامعة القرويني
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 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد
والخميسات والقنيطرة   تمارة-الصخيراتو ليم: الرباط وسال اقأعماالت و   

 .وسيدي سميمان
 القانون بالمغة العربية -
العموم القانونية  

واالقتصادية 
قميم الخميسات تمارة-الصخيراتو عماالت الرباط وسال  والتدبير   .وا 

 القانون بالمغة الفرنسية -

 العموم االقتصادية والتدبير -

 انسيبسيتالعموم  - جميع عماالت وأقاليم المممكة. 

 .تمارة-الصخيراتو عماالت الرباط وسال 
 

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجميزية -

 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا -

العموم 
اإلنسانية 

 واآلداب والفنون 

تمارة وأزيالل وبني مالل -عماالت وأقاليم: الرباط وسال والصخيرات
 .القنيطرةو والفقيه بن صالح 

 اإلسبانيةالدراسات  -
تمارة ومراكش وشيشاوة -عماالت وأقاليم: الرباط وسال والصخيرات

والحوز وقمعة السراغنة والرحامنة وأزيالل وبني مالل والفقيه بن صالح 
والجديدة وسيدي بنور والصويرة وخريبكة وآسفي واليوسفية وسطات 

-الفنيدق والفحص-أصيمة والمضيق-مدينة القنيطرة وطنجةو  وبرشيد
 .أنجرة

 الدراسات األلمانية -

تــمــارة والــقــنــيـطــرة وســيــدي -عـمــاالت وأقــالـيــم: الــربـاط وســال والصــخـيــرات
فــران  ســمــيــمــان والــخــمــيــســات وســيــدي قــاســم ووزان ومــكــنــاس والــحــاجــب وا 

أصيـمـة وتـطـوان وشـفـشـاون والـعـرا ـش  -وخنيفرة وميدلت والرشيدية وطنجة
أنــجــاد وبــركــان وتــاوريــرت -أنــجــرة ووجــدة-الــفــنــيــدق والــفــحــص-والــمــضــيــق

وجرادة وفـجـيـا والـنـاضـور والـدريـوش والـحـسـيـمـة وفـاس ومـوالي يـعـقـوب 
وصفرو وتاونات وبولمان وتازة وجرسيف وأزيالل وبني مالل والـفـقـيـه بـن 

 صالح.

 الدراسات اإليطالية -

 عمبالث وأقبنيم انممهكت. جميع 

 الدراسات البرتغالية -
 الدراسات والثقافة الصينية -
 عموم التربية  -

 الفمسفة - تمارة. -عماالت وأقاليم: الرباط وسال والصخيرات
تـمـارة والـقـنــيـطـرة وسـيــدي -عـمـاالت وأقـالـيــم: الـربــاط وسـال والصـخـيــرات

نـزكـان-سميمان والخميسات وسـيـدي قـاسـم ووزان وأكـاديـر آيـت -إداوتـنـان وا 
آيـت بـا ـا وورزازات وتـنـغـيـر وزاكـورة وتـارودانـت وتـيـزنـيـت -ممول واشتوكة

الــزاك والــعــيــون -وســيــدي إفــنــي وكــمــمــيــم وطــاطــا وطــانــطــان وطــرفــايــة وأســا
وشـيـشـاوة والـحـوز وقـمـعـة  مراكشووادي الذ ب وأوسرد و   وبوجدور والسمارة

السراغنة والرحامنة وأزيالل وبني مالل والفقيه بن صالح والـجـديـدة وسـيـدي 
 . بنور وآسفي واليوسفية والصويرة

 عمم النفس -

تــمــارة وســطــات وبــرشــيــد -عــمــاالت وأقــالــيــم: الــربــاط وســال والصــخــيــرات
 وخريبكة. 

 عمم االجتماع -

 .تمارة-الصخيراتو عماالت الرباط وسال 
  

العموم الرياضية  -
والمعموميات والتطبيقات

 )الرياضيات/ المعموميات(
 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات

    جامعة حمند اخلامس الرباطجامعة حمند اخلامس الرباط
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  جامعة احلسن الثاني الدار البيضاءجامعة احلسن الثاني الدار البيضاء
 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

مرس -أنفا والفداء-عماالت مقاطعات: الدارالبيضاء 
السمطان والحي الحسني وعين الشق وابن مسيك وموالي 

انحي انمحمذي وسيذي انبروىصي -وعيه انسبعرشيد 

 .وبىسهيمـبن النواصرو مديونة وعمبنت انمحمذيت وأقبنيم 

 القانون بالمغة العربية -
 القانون بالمغة الفرنسية -

 العموم االقتصادية والتدبير -

العموم القانونية 
 واالقتصادية والتدبير 

مرس السمطان -أنفا والفداء-عماالت مقاطعات: الدارالبيضاء
وعيه والحي الحسني وعين الشق وابن مسيك وموالي رشيد 

انحي انمحمذي وسيذي انبروىصي وعمبنت انمحمذيت -انسبع

 .وبىسهيمـبن النواصرو مديونة وأقبنيم 

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجميزية -

 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا -
  عمم االجتماع -
 الفمسفة -

العموم اإلنسانية 
 واآلداب والفنون 

مرس السمطان -آنفا والفداء-الدارالبيضاءعماالت مقاطعات:  
الحي المحمدي وعين الشق والحي الحسني وابن -وعين السبع

مسيك وموالي رشيد وسيدي البرنوصي وعماالت وأقاليم:  
مراكش وشيشاوة المحمدية  ومديونة والنواصر وبنسميمان و 

والحوز وقمعة السراغنة والرحامنة والجديدة وسيدي بنور 
 وخريبكة وآسفي واليوسفية وسطات وبرشيد.

 الدراسات اإلسبانية -

مرس -آنفا والفداء-عماالت مقاطعات: الدارالبيضاء 
الحي المحمدي وعين الشق والحي -السمطان وعين السبع

الحسني وابن مسيك وموالي رشيد وسيدي البرنوصي 
وعماالت وأقاليم:  المحمدية  ومديونة والنواصر وبنسميمان 
وسطات وبرشيد وخريبكة ومراكش وشيشاوة والحوز وقمعة 
السراغنة والرحامنة والجديدة وسيدي بنور وآسفي واليوسفية 

نزكان-والصويرة وأكادير -آيت ممول واشتوكة-إداوتنان وا 
آيت با ا وورزازات وتنغير وزاكورة وتارودانت وتيزنيت 

الزاك -وسيدي إفني وكمميم وطاطا وطانطان وطرفاية وأسا
 ووادي الذ ب وأوسرد.  والعيون  وبوجدور والسمارة

 الدراسات اإليطالية -

مرس -آنفا والفداء-عماالت مقاطعات: الدارالبيضاء 
الحي المحمدي وعين الشق والحي -السمطان وعين السبع

الحسني وابن مسيك وموالي رشيد وسيدي البرنوصي 
وعماالت وأقاليم: المحمدية ومديونة والنواصر وبنسميمان 

نزكان-وأكادير آيت با ا -آيت ممول واشتوكة-إداوتنان وا 
وورزازات وتنغير وزاكورة وتارودانت وتيزنيت وسيدي إفني 

الزاك والعيون وطرفاية -وكمميم وطاطا وطانطان وأسا
 وبوجدور والسمارة ووادي الذ ب وأوسـرد.

 الدراسات األلمانية -

مرس السمطان -آنفا والفداء-عماالت مقاطعات: الدارالبيضاء
الحي المحمدي وعين الشق والحي الحسني -وعين السبع

وابن مسيك وموالي رشيد وسيدي البرنوصي وعمالة 
وسطات  وبنسميمان المحمدية وأقاليم مديونة والنواصر

  .وبرشيد وخريبكة

 عمم النفس -

  4انظر تتمة الجدول  )ص( 
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    جامعة احلسن الثاني الدار البيضاءجامعة احلسن الثاني الدار البيضاء
 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

 العموم والتقنيات

مرس -أنفا والفداء-عماالت مقاطعات: الدارالبيضاء
السمطان والحي الحسني وعين الشق وابن مسيك 

انحي انمحمذي وسيذي -وعيه انسبعوموالي رشيد 
مديونة انبروىصي وعمبنت انمحمذيت وأقبنيم 

 .وبىسهيمـبن النواصرو 

العموم الرياضية والمعموميات والتطبيقات  -
 )الرياضيات/المعموميات(

 عموم المادة فيزياء -

 عموم المادة كيمياء -

 عموم الحياة -

 عموم األرض والكون -

 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد
عمالة فاس وأقاليم: موالي يعقوب وبولمان وصفرو  

 والحسيمة. وتاونات وتازة وجرسيف

  

 القانون بالمغة العربية -
 القانون بالمغة الفرنسية -

 العموم االقتصادية والتدبير -

العموم القانونية 
 واالقتصادية والتدبير

عمالة فاس وأقاليم: موالي يعقوب وبولمان وصفرو  
 والحسيمة. وتاونات وتازة وجرسيف

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجميزية -

 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا -

العموم اإلنسانية واآلداب 
 والفنون 

عماالت وأقاليم: فاس وموالي يعقوب وصفرو وتاونات 
وبولمان وتازة وجرسيف وسيدي قاسم ووزان والخميسات 

 .وسيدي سميمان

 الدراسات اإلسبانية -

عماالت وأقاليم: فاس وموالي يعقوب وصفرو وتاونات 
فران وخنيفرة  وتازة وجرسيف وبولمان ومكناس والحاجب وا 

أنجاد وبركان وتاوريرت وجرادة -وميدلت والرشيدية ووجدة
وفجيا والناضور والدريوش والحسيمة  والخميسات وسيدي 
قاسم ووزان والقنيطرة )باستثناء المدينة( وسيدي سميمان 

 .شفشاونو  وتطوان والعرا ش

 الدراسات األلمانية -

مرس -أنفا والفداء-عماالت مقاطعات: الدار البيضاء
الحي المحمدي وابن مسيك وموالي -السمطان وعين السبع

رشيد وسيدي البرنوصي وعين الشق والحي الحسني 
وعماالت وأقاليم: المحمدية ومديونة والنواصر وبنسميمان 

تمارة والقنيطرة وسيدي سميمان -والرباط وسال والصخيرات
والخميسات وسيدي قاسم ووزان وسطات وبرشيد وخريبكة 
فران وخنيفرة وميدلت والرشيدية وفاس  ومكناس والحاجب وا 

 وموالي يعقوب وصفرو وتاونات وبولمان. 

 األمازيغيةالدراسات  -

  5انظر تتمة الجدول  )ص( 

  جامعة سيدي حمند بن عبد اهلل   فاسجامعة سيدي حمند بن عبد اهلل   فاس



5 

 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد
أنجاد وأقاليم: موالي -عمالتا فاس ووجدة

يعقوب وصفرو وتاونات وبولمان وتازة 
وجرسيف وبركان وتاوريرت وجرادة وفجيا 

 والناضور والدريوش والحسيمة. 
 الفمسفة -

العموم اإلنسانية واآلداب 
 والفنون 

وأقاليم: فاس وموالي يعقوب  تعماال
وجرسيف  وتازة وصفرو وتاونات وبولمان

فران وخنيفرة وميدلت  ومكناس والحاجب وا 
 تاوريرتو  بركانأنجاد و -والرشيدية ووجدة

 والحسيمة وجرادة وفجيا والناضور والدريوش
أصيمة -وتطوان وشفشاون والعرا ش وطنجة

  .أنجرة-الفنيدق والفحص-والمضيق

 عمم النفس -

عمالة فاس وأقاليم: موالي يعقوب وصفرو 
 عمم االجتماع -  .وجرسيف وتازة وتاونات وبولمان

عمالة فاس وأقاليم: موالي يعقوب وبولمان 
 والحسيمة. وصفرو وتاونات وتازة وجرسيف

العموم الرياضية والمعموميات والتطبيقات  -
 )الرياضيات/المعموميات(

 عموم المادة فيزياء -

 عموم المادة كيمياء -

 عموم الحياة -

 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات

  جامعة سيدي حمند بن عبد اهلل فاسجامعة سيدي حمند بن عبد اهلل فاس
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    جامعة القاضي عياض مراكشجامعة القاضي عياض مراكش
 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

عمالة مراكش وأقاليم : شيشاوة والحوز وقمعة السراغنة   
ورزازات و والرحامنة وأزيالل وآسفي واليوسفية والصويرة 

الزاك والعيون وبوجدور -وتنغير وزاكورة وطرفاية وأسا
 والسمارة ووادي الذ ب وأوسـرد.

 القانون بالمغة العربية -

العموم القانونية 
 واالقتصادية والتدبير

  

عماالت وأقاليم: مراكش وشيشاوة والحوز وقمعة السراغنة   
والرحامنة وأزيالل وآسفي واليوسفية والصويرة وورزازات 

الزاك -وتنغير وزاكورة وكمميم وطاطا وطانطان وطرفاية وأسا
 والعيون  وبوجدور والسمارة ووادي الذ ب وأوسـرد.

  

 القانون بالمغة الفرنسية -

  

عمالة مراكش وأقاليم: شيشاوة والحوز وقمعة السراغنة   
ورزازات وتنغير و  والرحامنة وآسفي واليوسفية والصويرة

الزاك والعيون وبوجدور والسمارة -وزاكورة وطرفاية وأسا
 .أوسـردو  ووادي الذ ب

العموم االقتصادية  -
 والتدبير

عمالة مراكش وأقاليم:  شيشاوة والحوز وقمعة السراغنة   
والرحامنة وآسفي واليوسفية والصويرة وورزازات وتنغير 

الزاك والعيون وبوجدور والسمارة -وزاكورة وطرفاية وأسا
 أوسـرد.و  ووادي الذ ب

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجميزية -

 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا -

العموم اإلنسانية 
 واآلداب والفنون 

عداد المجال  - جميـع عماالت وأقاليم المممكة. تدبير وا 
 الجغرافي

عماالت وأقاليم: مراكش وشيشاوة والحوز وقمعة السراغنة 
-والرحامنة وأزيالل وآسفي واليوسفية والصويرة وأكادير

نزكان آيت با ا وورزازات -آيت ممول واشتوكة-إداوتنان وا 
وتنغير وزاكورة وتارودانت وتيزنيت وسيدي إفني وكمميم 

الزاك والعيون وطرفاية وبوجدور -وطاطا وطانطان وأسا
 ووادي الذ ب وأوسرد.   والسمارة

 الفمسفة -

عماالت وأقاليم: مراكش وشيشاوة والحوز وقمعة السراغنة 
والرحامنة وأزيالل وورزازات وتنغير وزاكورة وكمميم وطاطا 

  الزاك والعيون وطرفاية وبوجدور والسمارة-وطانطان وأسا
 ووادي الذ ب وأوسرد. 

 عمم االجتماع -

عمالة مراكش وأقاليم:  شيشاوة والحوز وقمعة السراغنة 
والرحامنة وبني مالل والفقيه بن صالح وأزيالل وآسفي 

-الصويرة وورزازات وتنغير وزاكورة وطرفاية وأساو واليوسفية
 أوسـرد.و  الزاك والعيون وبوجدور والسمارة ووادي الذ ب

عموم الرياضيات  -
 واإلعالميات

 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات

عمالة مراكش وأقاليم: شيشاوة والحوز وقمعة السراغنة 
الصويرة وورزازات وتنغير و والرحامنة وآسفي واليوسفية

الزاك والعيون وبوجدور والسمارة -وزاكورة وطرفاية وأسا
 أوسـرد.و  ووادي الذ ب

عموم الرياضيات  -
 والتطبيقات 

 
عمالة مراكش وأقاليم:  شيشاوة والحوز وقمعة السراغنة   

والرحامنة وآسفي واليوسفية والصويرة وورزازات وتنغير 
الزاك والعيون وبوجدور والسمارة -وزاكورة وطرفاية وأسا
 ووادي الذ ب وأوسـرد.

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
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    جامعة حمند األول وجدةجامعة حمند األول وجدة
 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

أنجاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفجيا -عمالة وجدة
 .الحسيمةو والناضور والدريوش 

 القانون بالمغة العربية -
 القانون بالمغة الفرنسية -

 العموم االقتصادية والتدبير -

العموم القانونية 
 واالقتصادية والتدبير

أنجاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفجيا -عمالة وجدة 
 .الحسيمةو والناضور والدريوش 

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجميزية -
 اإلسببويت الدراسات -
 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا -
 عمم االجتماع -

العموم اإلنسانية 
 واآلداب والفنون

الفنيدق -أصيمة والمضيق-أنجاد وطنجة-عماالت وجدة
 والدريوش الناضورو  فجياو  جرادةو  تاوريرتو  بركانوأقاليم: 
وتازة وجرسيف وتطوان وشفشاون والعرا ش  والحسيمة
 أنجرة.-والفحص

 األمبزيغيتانذراسبث  -

أنجاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفجيا -عمالة وجدة
 .الحسيمةو والناضور والدريوش 

العموم الرياضية  -
والمعموميات والتطبيقات 
 )الرياضيات/المعموميات(

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات
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  جامعة شعيب الدكالي  اجلديدة جامعة شعيب الدكالي  اجلديدة 
 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

 .الجديدة وسيدي بنورإقميما  
 العموم االقتصادية والتدبير -
 انقبوىن ببنهغت انفروسيت -

العموم القانونية 
 واالقتصادية والتدبير

أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات 
 .خريبكةو  وبرشيد

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجميزية -

 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا -
العموم اإلنسانية واآلداب 

 والفنون 
أقاليم الجديدة وسيدي بنور وسطات 

 .خريبكة والفقيه بن صالحو  وبرشيد
 الفمسفة -

والفقيه بن سيدي بنور و  الجديدة قاليمأ
  .صالح وآسفي واليوسفية والصويرة

 عمم االجتماع -

انجذيذة وسيذي بىىر وسطبث أقاليم 

 خريبكت.و وبرشيذ

العموم الرياضية والمعموميات  -
 والتطبيقات )الرياضيات/المعموميات(

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات

 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد 
الفنيدق وأقاليم -أصيمة والمضيق-عمالتا طنجة

 شفشاونو  أنجرة وتطوان والعرا ش-الفحص
 ووزان.

 انقبوىن ببنهغت انعربيت -

 انقبوىن ببنهغت انفروسيت -

 العموم االقتصادية والتدبير -

العموم القانونية 
واالقتصادية 

 والتدبير

الفنيدق وأقاليم -أصيمة والمضيق-عمالتا طنجة
شفشاون و  أنجرة وتطوان والعرا ش-الفحص
  .ووزان

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجميزية -
 الدراسات اإلسبانية-
 التاريخ والحضارة -
عداد المجال  -  الجغرافيا وا 
 عمم االجتماع -
 الفمسفة -

العموم اإلنسانية 
 واآلداب والفنون  

الفنيدق وأقاليم -أصيمة والمضيق-عمالتا طنجة
شفشاون و  أنجرة وتطوان والعرا ش-الفحص
 .ووزان

العموم الرياضية والمعموميات والتطبيقات  -
 )الرياضيات/ المعموميات(

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات

    جامعة عبد املالك السعدي تطوانجامعة عبد املالك السعدي تطوان
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    جامعة احلسن األول  سطاتجامعة احلسن األول  سطات
 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

خريبكة والجديدة و أقاليم سطات وبرشيد 
 .وسيدي بنور

 القانون بالمغة العربية -
العموم القانونية  العموم االقتصادية والتدبير -

 واالقتصادية والتدبير 
 القانون بالمغة الفرنسية - .خريبكةو أقاليم سطات وبرشيد 

 .خريبكةو  سطات وبرشيد أقاليم
 انذراسبث انعربيت -

 انجغرافيب وحهيئت انمجبل -

العموم اإلنسانية واآلداب 
 والفنون

 خريبكة.و  أقاليم سطات وبرشيد

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات
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    جامعة املوىل إمساعيل  مكناسجامعة املوىل إمساعيل  مكناس
 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

عمبنت مكىبس وأقبنيم: انحبجب وإفران 

بني و وخىيفرة وميذنج وسيذي قبسم ووزان
 .انرشيذيتو مالل والفقيه بن صالح

 القانون بالمغة العربية -
 القانون بالمغة الفرنسية -

 العموم القانونية

 واالقتصادية والتدبير
عمبنت مكىبس وأقبنيم: انحبجب وإفران 

وخىيفرة وميذنج وسيذي قبسم ووزان 

 .وانرشيذيت
 العموم االقتصادية والتدبير -

فران  عمالة مكناس وأقاليم: الحاجب وا 
 .انرشيذيتووخنيفرة وميدلت 

 الدراسات اإلسالمية-

 الدراسات اإلنجميزية -
 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا-
 الدراسات اإلسبانية -

 العموم اإلنسانية 

فران  واآلداب والفنون  عمالة مكناس وأقاليم: الحاجب وا 
 *.وحىغير انرشيذيتووخنيفرة وميدلت 

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

عمبنت مكىبس وأقبنيم: انحبجب وإفران 

  وبىي مالل. وانرشيذيت وخىيفرة وميذنج

 الفمسفة -
 عمم االجتماع -

عمبنت مكىبس وأقبنيم: انحبجب وإفران 

 .انرشيذيتو وخىيفرة وميذنج

العموم الرياضية والمعموميات والتطبيقات   -
 )الرياضيات/المعموميات(

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات

 )*(: يمكه نحمهت شهبدة انبكبنىريب بإقهيم حىغير انخسجيم فقط ببنكهيت مخعذدة انخخصصبث ببنرشيذيت.
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 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

 .ليم القنيطرة وسيدي سميماناأق 
 العموم االقتصادية والتدبير -

 القانون الخاص بالمغة الفرنسية -

 العموم القانونية

 واالقتصادية والتدبير

 الخمـيـسـاتو أقاليم القنيطرة وسيدي سميمان  
 .سيدي قاسم ووزانو 

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجميزية -

 التاريخ والحضارة -

 الجغرافيا -
 الفمسفة  -
 عمم االجتماع -

العموم اإلنسانية  
 واآلداب والفنون 

 أقاليم القنيطرة وسيدي سميمان والخميسات
 .سيدي قاسم ووزانو 

العموم الرياضية والمعموميات والتطبيقات  -
 )الرياضيات/المعموميات(

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات

    جامعة ابن طفيل القنيطرةجامعة ابن طفيل القنيطرة

    جامعة ابن زهر  أكاديرجامعة ابن زهر  أكادير
 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد

نزكان-عمالتا أكادير آيت ممول -إداوتنان وا 
آيت با ا وورزازات وتنغير -وأقاليم: اشتوكة

وزاكورة وتارودانت وتيزنيت وسيدي إفني وكمميم 
الزاك والعيون -وطاطا وطانطان وطرفاية وأسا

 وبوجدور والسمارة ووادي الذ ب وأوسـرد.

 القانون بالمغة العربية -
 القانون بالمغة الفرنسية -
 العموم االقتصادية والتدبير -

العموم القانونية 
 واالقتصادية والتدبير 

نزكان-عمالتا أكادير  آيت ممول -إداوتنان وا 
آيت با ا وتارودانت وتيزنيت -وأقاليم: اشتوكة

 وسيدي إفني وكمميم وورزازات وتنغير وزاكورة
الزاك والعيون  -طاطا وطانطان وطرفاية وأساو

 وبوجدور والسمارة ووادي الذ ب وأوسـرد.

 الدراسات اإلسالمية -
 الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسية -
 الدراسات اإلنجميزية -
 التاريخ والحضارة -
 الجغرافيا -

العموم اإلنسانية 
 واآلداب والفنون

نزكان-عمالتا أكادير آيت ممول -إداوتنان وا 
آيت با ا وتارودانت وتيزنيت -وأقاليم: اشتوكة

والصويرة وسيدي إفني وكمميم وورزازات 
طاطا وطانطان وطرفاية وأساو وتنغير وزاكورة

الزاك والعيون وبوجدور والسمارة ووادي -
 الذ ب وأوسـرد.

 الدراسات اإلسبانية -

  21انظر تتمة الجدول  )ص( 
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 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد
 أقاليم بني مالل والفقيه بن صالح وأزيالل

 .وخريبكة

 العموم االقتصادية والتدبير -
 القانون الخاص بالمغة الفرنسية -

 العموم القانونية

 واالقتصادية والتدبير

 أقاليم بني مالل والفقيه بن صالح وأزيالل
 .وخريبكة

 الدراسات اإلسالمية -

 الدراسات العربية -

 الدراسات الفرنسية -

 الدراسات اإلنجميزية -

 والتراث والحضارةالتاريخ  -

 الجغرافيا -

العموم اإلنسانية واآلداب 
 والفنون

 عموم الرياضيات والتطبيقات  - أقاليم بني مالل والفقيه بن صالح وأزيالل. 

 أقاليم بني مالل والفقيه بن صالح وأزيالل العموم والتقنيات
 وخريبكة.

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -

    جامعة السلطان موالي سلينان  بين ماللجامعة السلطان موالي سلينان  بين مالل

 الحقول المعرفية المسالك الدراسية الروافـــــد
عماالت وأقالـيـم: مـراكـش وشـيـشـاوة والـحـوز 
وقــمــعــة الســراغــنــة والــرحــامــنــة وأزيــالل وبــنــي 
مــالل والــفــقــيــه بــن صــالــح والــجــديــدة وســيــدي 

-وأكـاديـروالصـويـرة بنور وآسفي والـيـوسـفـيـة 
نزكان آيـت -آيـت مـمـول واشـتـوكـة-إداوتنان وا 

بــا ــا وورزازات وتــنــغــيــر وزاكــورة وتــارودانــت 
وتــيــزنــيـــت وســيــدي إفــنــي وكــمــمــيـــم وطــاطـــا 

الـــزاك والــعــيـــون -وطــانــطــان وطـــرفــايــة وأســا
   ووادي الذ ب وأوسرد.  وبوجدور والسمارة

 الدراسات األمازيغية -

العموم اإلنسانية واآلداب 
 والفنون

نزكان-عمالتا أكادير آيت ممول  -إداوتنان وا 
آيت با ا وتارودانت  -اشتوكة :وأقاليم

وتيزنيت  وورزازات وتنغير وزاكورة وسيدي 
إفني وطرفاية وكمميم  وطاطا وطانطان وأسا

الزاك والعيون  وبوجدور والسمارة ووادي -
  الذ ب وأوسـرد.

 عمم االجتماع -

نزكان-عمالتا أكادير آيت مـمـول -إداوتنان وا 
آيـــت بـــا ـــا وتـــارودانـــت -وأقـــالـــيـــم: اشـــتـــوكـــة

وتــيــزنــيــت وســيــدي إفــنــي وكــمــمــيــم وورزازات 
وتنغـيـر وزاكـورة وطـاطـا وطـانـطـان وطـرفـايـة 

الزاك والعيون وبوجدور والسمارة ووادي -وأسا
 الذ ب وأوسـرد.

العموم الرياضية والمعموميات والتطبيقات  -
 )الرياضيات/المعموميات(

 عموم المادة فيزياء -
 عموم المادة كيمياء -
 عموم الحياة -
 عموم األرض والكون -

 العموم والتقنيات

    جامعة ابن زهر أكاديرجامعة ابن زهر أكادير


