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 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

 والخميسات.   تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

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

الةةوم   القانونيا   
 واتصتصاةيا   والتةبير

والمقمنميمطمرة   والمخممميمسمات      تمممارة-الصخيراتو الرباط وسال 
أصيةا   والمم ميم -طنجاو وسيةي صاسم وسيةي سةيمان 

والمحمسميممما      أنجرة والمةمرا م -الينية  وتطوان واليحص-
أنممجمماة   والممنمما ممور   والممةريممو    -وجممةةووزان   و    شمميممشمماونو 

وجممراةة   وبممراممان   وتمماوريممرت   وجممرسمميمم    و ممجمميمم    و مما    
وممماممنمما  والممحمماجممو واي ممران وممموتي يممةممقمموو وصمميممرو 

بمنمم   ممالف   والميمقميم    بمن   صمالم    و وبولمان وتاونات وتمازة 
 .وخريبااوخنييرة 

 الةةوم   السياسيا   بالة ا   اليرنسيا   -

 .تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

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

 الةةوم
االنسانيا   وااةاو      

 والينون

المقمنميمطمرة   والمخممميمسمات   و تمممارة -الرباط وسال والصخيرات
بممنممم   مممالف   وأزيممالف   و وسمميممةي صمماسممم وسمميممةي سممةمميمممممان 

 واليقي    بن   صال .
 االسبانياالةراسات  -

المقمنميمطمرة   والمخممميمسمات   و   تمممارة-الرباط   وسال   والصخيرات
أصيةا والمم ميم -طنجاوسيةي صاسم وسيةي سةيمان و 

وبنم   مالف   وأزيالف   واليقي    بن      أنجرة-الينية  واليحص-
صال    وخريباا   والجةيةة   وسيةي   بنور   وسطمات   وبمرشميمة   
وممراامم    وشمميمشمماوة   والممحموز   وصمةممةما   السمرا ممنما   والصمويممرة   

 والرحامنا   وفسيم   واليوسييا.

 الةراسات   املمانيا      -

تمممارة   والمقمنميمطمرة   والمخممميمسمات   -الرباط   وسال   والصخيرات
أصيةا   والمم ميم -وسيةي   صاسم   وسيةي   سةيمان   وطنجا

أنجرة   والمةمرا م    والمحمسميممما   -الينية    وتطوان   واليحص-
أنممجمماة   والممنمما ممور   والممةريممو    -وشمميممشمماون   ووزان   ووجممةة

وجممراةة   وبممراممان   وتمماوريممرت   وجممرسمميمم    و ممجمميمم    و مما    
وممماممنمما    والممحمماجممو   واي ممران   وممموتي   يممةممقمموو   وصمميممرو   
وبولمان   وتاونات   وتازة   وبنم   ممالف   وأزيمالف   والميمقميم    بمن   

 صال    وخنييرة   والرشيةيا   وميةلت.

 الةراسات   االيطاليا         -

 الةراسات   البرت اليا   - جميع   عماتت   وأصاليم   الممةاا.
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   
والمممقمممنممميمممطمممرة      تمممممممارة-الصمممخممميمممراتو المممربممماط وسمممال 

طمنمجماو والخميسات وسيةي صاسم وسيةي سةيمان 
-الميمنميمة  وتمطموان والميمحمص-أصيةا والم ميم -

وجمةةووزان   و    شيشاونوالحسيما   و    أنجرة والةرا  
أنممجممماة   والمممنممما مممور   والمممةريمممو    وجمممراةة   وبمممرامممان   -

وتمماوريممرت   وجممرسمميمم    و ممجمميمم    و مما    وممماممنمما    
والحاجو واي ران وموتي يةقوو وصيرو وبمولمممان 

بممنممم   مممالف   وأزيممالف   والمميممقمميمم    بممن   و وتمماونممات وتممازة 
 .وخريبااصال  وخنييرة 

 الةراسات   والاقا ا   الصينيا   -

 الةةوم
االنسانيا   وااةاو      

وشيمشماوة      مراا تمارة و -الرباط وسال والصخيرات والينون
والممحمموز   وصممةممةمما   السممرا ممنمما   والصممويممرة   والممرحممامممنمما   

نمزامان-وفسيم   واليوسييا   وأااةير فيمت   -إةاوتنمان   واي
فيممت   بممارمما   وتمماروةانممت   وتمميممزنمميممت   -مممةمموف   واشممتمموامما

الممزاو   وطممانممطممان   -وطمماطمما   وتممنمم مميممر   واممةممممميممم   وأسمما
وطر مايما   والسمممارة    وسيةي   إ نم   والةيون   وبوجةور   

 وواةي   البرو   وأوسرة.

 عةم   الني    -

 .تمارة-الصخيراتو الرباط وسال 

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات      -
 والتطبيقات)الريا يات/   المةةوميات 

 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون   -

 الةةوم

    جامعة   مدما   مس امر   مس  ا جامعة   مدما   مس امر   مس  ا 



4 

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

ممر    السمةمطمان   والمحمم   -أنيما   والميمةا -عماتت   مقاطةاتا   الةار   البي ا 
الممحممم -المحممسمنممم وعميممن الشم  وابمن مسمميمو وممموتي رشمميمة وعمميمن السممبمع

 .النواصر   ومةيونا   وبنسةيممانو المحمةي وسيةي البرنوصم والمحمةيا 

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

 الةةوم
القانونيا      

واتصتصاةيا   
 والتةبير   

الةةوم   السياسيا   بالة ا      - جميع   عماتت   وأصاليم   الممةاا.
 الةربيا

ممر    السمةمطمان   والمحمم   -أنيا   والميمةا -عماتت   مقاطةاتا   الةار   البي ا 
الممحممم -المحممسمنممم وعمميمن الشم  وابمن مسميممو وممموتي رشمميمة وعميممن السممبمع

النواصمر   وممةيمونما   وبمنمسمةميمممممان   و المحمةي وسيةي البرنوصم والمحمةيا 
والمجمةيمةة   وسميمةي   بمنمور   وسمطمات   وخريباا   بنم   مالف   واليقي    بن   صال    و 

نممزاممان-وأامماةيممروبممرشمميممة  فيممت   بممارمما   -فيممت   مممةمموف   واشممتمموامما-إةاوتممنممان   واي
الزاو   وطمانمطمان   وسميمةي   إ منمم   -وتاروةانت   وتيزنيت   وطاطا   واةميم   وأسا

 والةيون   وبوجةور   وطر ايا   والسمارة   وواةي   البرو   وأوسرة.

الةةوم   السياسيا   بالة ا      -
 اليرنسيا

ممر    السمةمطمان   والمحمم   -أنيما   والميمةا -عماتت   مقاطةاتا   الةار   البي ا 
الممحممم -المحممسمنممم وعميممن الشم  وابمن مسمميمو وممموتي رشمميمة وعمميمن السممبمع

 .النواصر   ومةيونا   وبنسةيممانو المحمةي وسيةي البرنوصم والمحمةيا 

 الةراسات   االسالميا   -
 الةراسات   الةربيا   -
 الةراسات   اليرنسيا   -
 الةراسات   االنجةيزيا   -
 التاريخ   والح ارة   -
 الج را يا   -
 اليةسيا   -

 الةةوم
االنسانيا   وااةاو      

 والينون

ممر    السمةمطمان   والمحمم   -أنيما   والميمةا -عماتت   مقاطةاتا   الةار   البي ا 
الممحممم -المحممسمنممم وعميممن الشم  وابمن مسمميمو وممموتي رشمميمة وعمميمن السممبمع

النواصمر   وممةيمونما   وبمنمسمةميمممممان   و المحمةي وسيةي البرنوصم والمحمةيا 
 .خريباابرشية   و و وسطات 

 عةم   اتجتما    -

ممر    السمةمطمان   وعميمن   -فنميما   والميمةا -الةار   البي ما عماتت مقاطةاتا 
الحم المحمةي وعين الش  والحم الحسنم وابمن مسميمو ومموتي -السبع

والممنممواصممر   ومممةيممونمما   والممجممةيممةة   رشمميممة وسمميممةي الممبممرنمموصممم والمممممحمممممةيمما 
وبرشية   وسطات   وسيةي   بمنمور      وخمريمبماما   وممراام    وشميمشماوة   وبنسةيمان 

 والحوز   وصةةا   السرا نا   والرحامنا   وفسيم   واليوسييا.

 الةراسات   االسبانيا   -

ممر    السمةمطمان   وعميمن   -فنميما   والميمةا -عماتت   مقاطةاتا   الةار   البي ا 
الحم   المحمةي   وعين   الش    والحم   الحسنم   وابمن   مسميمو   ومموتي   -السبع

رشمميممة   وسمميممةي   الممبممرنمموصممم   والمممممحمممممةيمما   والممجممةيممةة   والممنممواصممر   ومممةيممونمما      
وبنسةيمان   وبرشية   وسطمات   وسميمةي   بمنمور   وخمريمبماما   وممراام    وشميمشماوة   
والحوز   وصةةا   السرا نا   والصويرة   والرحامنا   وفسيمم   والميموسميميما   وورزازات   

نزاان-وتن ير   وزااورة   وأااةير فيت   بارا   -فيت   مةوف   واشتواا-إةاوتنان   واي
الزاو   وطمانمطمان   وسميمةي   إ منمم   -وتاروةانت   وتيزنيت   وطاطا   واةميم   وأسا

 والةيون   وبوجةور   وطر ايا   والسمارة   وواةي   البرو   وأوسرة.

 الةراسات   االيطاليا   -

  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   

مممر    -فنمميمما   والمميممةا -عممممماتت   مممقمماطممةمماتا   الممةار   الممبمميمم مما 
الحم   المحمةي   وعين   الشم    والمحمم   -السةطان   وعين   السبع

الممحممسممنممم   وابممن   مسمميممو   وممموتي   رشمميممة   وسمميممةي   الممبممرنمموصممم   
والمحمةيا   والنواصر   ومةيونا   وبنسةيمان   وورزازات   وتمنم ميمر   

نمزامان-وزااورة   وأااةير -فيمت   ممةموف   واشمتمواما-إةاوتمنمان   واي
المزاو   -فيت   بارا   وتاروةانت   وتيزنيت   وطماطما   وامةممميمم   وأسما

وطانطان   وسيةي   إ نم   والةيون   وبوجةور   وطر ايا   والسمارة   
 وواةي   البرو   وأوسمرة.

 الةراسات   املمانيا -

 الةةوم
االنسانيا   وااةاو      

 والينون

مممر    -أنمميمما   والمميممةا -عممممماتت   مممقمماطممةمماتا   الممةار   الممبمميمم مما 
السةطان   والحم   الحسنم   وعين   الشم    وابمن   مسميمو   ومموتي   

المحمم المممحمممةي وسميمةي المبمرنموصمم -رشيمة وعميمن السمبمع
النواصر   ومةيونا   وبنسةيمممممان   وبمرشميمة   و والمحمةيا والجةيةة 

وسممطممات وسمميممةي بممنممور وبممنممم مممالف وأزيممالف والمميممقمميمم  بممن 
ومراام    وشميمشماوة   والمحموز   وصمةمةما      وخريبااصال  وخنييرة 

المرشميمةيما   السرا نا والصويرة والرحامنا وفسيم والميموسميميما و 
إةاوتمممنمممان   -وورزازات   ومممميمممةلمممت   وتمممنممم ممميمممر   وزاامممورة   وأاممماةيمممر

نمممزامممان فيمممت   بمممارممما   وتممماروةانمممت   -فيمممت   ممممةممموف   واشمممتمممواممما-واي
الزاو   وطانطان   وسيةي   إ نم   -وتيزنيت   وطاطا   واةميم   وأسا

 والةيون   وبوجةور   وطر ايا   والسمارة   وواةي   البرو   وأوسرة.

 الةراسات   الصينيا   -

مممر    -أنمميمما   والمميممةا -عممممماتت   مممقمماطممةمماتا   الممةار   الممبمميمم مما 
الحم   المحمةي   وابن   مسيو   ومموتي   -السةطان   وعين   السبع

رشمميممة   وسمميممةي   الممبممرنمموصممم   وعمميممن   الشمم    والممحممم   الممحممسممنممم   
والمحمةيا   والنواصر   ومةيونا   وبنسةيمان   والمجمةيمةة   وسميمةي   
بممنممور   وسممطممات   وبممرشمميممة   وبممنممم   مممالف   وأزيممالف   والمميممقمميمم    بممن   

 .صال    وخريباا

 اممازي ياالةراسات  -

مممر    -فنمميمما   والمميممةا -عممممماتت   مممقمماطممةمماتا   الممةار   الممبمميمم مما 
الحم   المحمةي   وعين   الشم    والمحمم   -السةطان   وعين   السبع

الممحممسممنممم وابممن مسمميممو وممموتي رشمميممة وسمميممةي الممبممرنمموصممم 
والمجمةيمةة وسميمةي   وبنسةيمان   والمحمةيا والنواصر ومةيونا

ورزازات   وتمنم ميمر   وزاامورة   وبرشية   وسطات   وخمريمبماما   و بنور 
 .بنم   مالف   وأزيالف   واليقي    بن   صال و 

 عةم   الني    -

مممر    -أنمميمما   والمميممةا -عممممماتت   مممقمماطممةمماتا   الممةار   الممبمميمم مما 
السةطان   والحم   الحسنم   وعين   الش    وابمن   مسميمو   ومموتي   

المحمم المممحمممةي وسميمةي المبمرنموصمم -رشية وعميمن السمبمع
 .النواصر   ومةيونا   وبنسةيممانو والمحمةيا 

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات      -
والتطبيقات   )الريا يات/

 المةةوميات 
 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون   -

 الةةوم
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 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   
 التةةيم   امصيف الشريةا   والقانون      - جميمع   عماتت   وأصاليم   الممةاا.

 مما    وممموتي   يممةممقمموو   وصمميممرو   وبممولمممممان   وتمماونممات   وتممازة   
 وجرسي .

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

 الةةوم
القانونيا      

 واتصتصاةيا   والتةبير   

 مما    وممموتي   يممةممقمموو   وصمميممرو   وبممولمممممان   وتمماونممات   وتممازة   
 .وجرسي 

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

الةةوم   االنسانيا   
 وااةاو   والينون

 مما  وممموتي يممةممقمموو وصمميممرو وبممولمممممان وتمماونممات وتممازة 
 الةراسات   االسبانيا   - .والخميسات   وسيةي   صاسم   وسيةي   سةيمانوجرسي  

 ما  ومممامنمما  والمحمماجمو واي مران وممموتي يممةمقموو وصميممرو 
الممحممسمميممممما   تممطمموان   والممةممرا مم    و وبممولمممممان وتمماونممات وتممازة و 

أنجاة   والنا مور   والمةريمو    وجمراةة   -ووزان   ووجةةوشيشاون 
المخممميمسمات   وسميمةي   وبراان وتماوريمرت وجمرسميم  و مجميم  و 

 خنييرة   والرشيةيا   وميةلت.صاسم وسيةي سةيمان و 

 الةراسات   املمانيا   -

 ما    وممامنمما    والمحماجمو   واي مران   ومموتي   يممةمقموو   وصميممرو   
تمارة   والقنيطرة   -وبولمان   وتاونات   والرباط   وسال   والصخيرات

والخميسات   وسيةي   صماسمم   وسميمةي   سمةميمممان   ووزان   وخمنميميمرة      
 والرشيةيا   وميةلت.

 اممازي ياالةراسات  -

 اليةسيا   -  ا    وموتي   يةقوو   وصيرو   وبولمان   وتاونات   وتازة.
 ما  وممامنمما  والمحماجمو واي مران ومموتي يممةمقموو وصميممرو 

الميمنميمة    -أصيةا   والممم ميم -طنجاوتازة   و    وتاونات وبولمان
وشميممشمماون      الممحمسمميمممماأنممجمرة والمةممرا مم  و -وتمطمموان والمميمحممص

   تاوريرتو    براانوجةة      أنجاة   والنا ور   والةريو    وجراةة   و و 
 خنييرة   والرشيةيا   وميةلت.و    وجرسي  و جي 

 عةم   الني       -

 مما    وممموتي   يممةممقمموو   وبممولمممممان   وصمميممرو   وتمماونممات   وتممازة   
 وجرسي .

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات      -
والتطبيقات   )الريا يات/

 المةةوميات 
 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون      -

 الةةوم   

  جامعة     ام   مدما    ا   س ا        ارجامعة     ام   مدما    ا   س ا        ار



7 

    جامعة   مسضا د   س اا   م م  جامعة   مسضا د   س اا   م م  
اععقول    اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

 اعتحرف     

 الة ا   الةربيا   - جميمع   عماتت   وأصاليم   الممةاا.
  التةةيم   امصيف الة ا   الةربيا   والة ات   الحيا   -

مراا    وشيشاوة   والحوز   وصةةا   السرا نا   والصويرة   والرحماممنما   وفسميمم   
الممزاو والممةمميممون -والمميمموسمميمميمما وأزيممالف وورزازات وتممنمم مميممر وزااممورة وأسمما

 واةي   البرو   وأوسمرة.و    وبوجةور وطر ايا والسمارة
 القانون   بالة ا   الةربيا      -

 الةةوم   
القانونيا   

واتصتصاةيا   
 والتةبير   

مراا    وشيشاوة   والحوز   وصةةا   السرا نا   والصويرة   والرحماممنما   وفسميمم   
-واليوسييا   وأزيالف   وورزازات   وتمنم ميمر   وزاامورة   وطماطما   وامةممميمم   وأسما

الزاو   وطانطان   والةيون   وبموجمةور   وطمر مايما   والسمممارة   وواةي   المبرمو   
 وأوسمرة.

 القانون   بالة ا   اليرنسيا    -

مراا    وشيشاوة   والحوز   وصةةا   السرا نا   والصويرة   والرحماممنما   وفسميمم   
المزاو والمةميمون وبموجمةور -واليوسييما وورزازات وتمنم ميمر وزاامورة وأسما

 أوسمرة.و    وطر ايا والسمارة وواةي البرو
 الةةوم   اتصتصاةيا   والتةبير   -

مراا  وشيشاوة والحوز وصةةا السرا نا والصويرة والرحماممنما وفسميمم 
 الرشيةيا   وورزازات   وميةلت   وتن ير   وزااورة   واليوسييا وأزيالف و 

الةةوم   السياسيا   بالة ا      -
 اليرنسيا

مراا    وشيشاوة   والحوز   وصةةا   السرا نا   والصويرة   والرحماممنما   وفسميمم   
المزاو والمةميمون وبموجمةور -واليوسييما وورزازات وتمنم ميمر وزاامورة وأسما

 أوسمرة.و    وطر ايا والسمارة وواةي البرو

 الةراسات   االسالميا   -
 الةراسات   الةربيا   -
 الةراسات   اليرنسيا   -
 الةراسات   االنجةيزيا   -
 التاريخ   والح ارة   -
 الج را يا   -

 الةةوم
االنسانيا      

 وااةاو   والينون

عةاة   المجاف      - جميمع   عماتت   وأصاليم   الممةاا. تةبير   واي
 الج را م

مراا    وشيشاوة   والحوز   وصةةا   السرا نا   والصويرة   والرحماممنما   وفسميمم   
نزاان-واليوسييا   وأزيالف   وورزازات   وتن ير   وزااورة   وأااةير إةاوتنان   واي

فيت   بارا   وتاروةانت   وتيزنيت   وطماطما   وامةممميمم   -فيت   مةوف   واشتواا-
الممزاو   وطممانممطممان   وسمميممةي   إ ممنممم   والممةمميممون   وبمموجممةور   وطممر ممايمما   -وأسمما

 والسمارة   وواةي   البرو   وأوسرة.

 اليةسيا   -

مراا    وشيشاوة   والحوز   وصةةا   السرا نا   والرحامنا   وأزيمالف   وورزازات   
الممزاو   وطممانممطممان   والممةمميممون   -وتممنمم مميممر   وزااممورة   وطمماطمما   واممةممممميممم   وأسمما

 وبوجةور   وطر ايا   والسمارة   وواةي   البرو   وأوسرة.
 عةم   اتجتما    -

مراا    وشيشاوة   والحوز   وصةةا   السرا نا   والصويرة   والرحماممنما   وفسميمم   
واليوسييا   وبنم   مالف   وأزيمالف   والميمقميم    بمن   صمالم    وورزازات   وتمنم ميمر   

الممزاو والممةمميممون وبمموجممةور وطممر ممايمما والسمممممارة وواةي -وزااممورة وأسمما
 أوسمرة.و    البرو

 عةوم   الريا يات   والمةةوميات   -
  عةوم   امرو   والاون   -

مراا    وشيشاوة   والحوز   وصةةا   السرا نا   والصويرة   والرحماممنما   وفسميمم   
المزاو والمةميمون وبموجمةور -واليوسييما وورزازات وتمنم ميمر وزاامورة وأسما

 أوسمرة.و    وطر ايا والسمارة وواةي البرو

 عةوم   الريا يات   والتطبيقات   -
 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا  -
 عةوم   الحياة      -

 الةةوم
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    جامعة   مدما   موجد   ججا جامعة   مدما   موجد   ججا 
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

أنممجمماة   والممنمما ممور   والممةريممو    وجممراةة   -جممةةو 
وبممممراممممان وتمممماوريممممرت وجممممرسمممميمممم  و ممممجمممميمممم  

 . والحسيما

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

 الةةوم
القانونيا      

واتصتصاةيا   
 والتةبير   

أنممجمماة والممنمما ممور والممةريممو  وجممراةة -وجممةة
و ممممجمممميمممم       جممممرسمممميمممم وبممممراممممان وتمممماوريممممرت و 

 .والحسيما

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

 الةةوم
االنسانيا   وااةاو   

 والينون
      جممراةةوالممةريممو    و    الممنمما ممورأنممجمماة و -وجممةة

تممازة    ممجمميمم    و جممرسمميمم    و تمماوريممرت   و و    بممراممانو 
الميمنميمة    وتمطموان   -أصيةا   والم ميم -وطنجا

والمممحمممسممميممممممما   أنمممجمممرة والمممةمممرا ممم  -والممميمممحمممص
 وشيشاون.

 اممازي ياالةراسات  -

أنمممجممماة   والممنممما مممور   والممةريمممو    وجمممراةة   -جممةة
وبممممراممممان وتمممماوريممممرت وجممممرسمممميمممم  و ممممجمممميمممم  

 .والحسيما

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات   والتطبيقات      -
 )الريا يات/المةةوميات 

 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون   -

 الةةوم
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 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

الجةيةة   وسيةي   و    سطات وبرشية وخريباا
 القانون   بالة ا   الةربيا   - . بنور واليقي  بن صال

الةةوم   القانونيا   
 القانون   بالة ا   اليرنسيا   - .وخريباابرشية   و سطات  واتصتصاةيا   والتةبير   

  الةةوم   اتصتصاةيا   والتةبير - برشية.و سطات 

    جامعة   مسد ا   موجد     ا جامعة   مسد ا   موجد     ا 

    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   - جميمع   عماتت   وأصاليم   الممةاا.

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

الميمنميمة    وتمطموان   -أصيةا   والمم ميم -طنجا
ووزان      شيشماونو    أنجرة  والةرا  -واليحص

 والحسيما.

 دي للو    للي  د   ديعولحد -

 دي للو    للي  د   ديفولوحد   -

 الةةوم   اتصتصاةيا   والتةبير -

 الةةوم
القانونيا   واتصتصاةيا   

 والتةبير

الميمنميمة    وتمطموان   -أصيةا   والمم ميم -طنجا
شميمشماون   ووزان   و    أنجرة والةرا م -واليحص
 .والحسيما

 الةراسات   االسالميا   -

 الةراسات   الةربيا   -

 الةراسات   اليرنسيا   -

 الةراسات   االنجةيزيا   -
 الةراسات   االسبانيا   -
 التاريخ   والح ارة   -

عةاة   المجاف   -  الج را يا   واي
 عةم   اتجتما    -
 اليةسيا   -

 الةةوم
االنسانيا   وااةاو      

 والينون      

الميمنميمة    وتمطموان   -أصيةا   والمم ميم -طنجا
شميمشماون   ووزان   و    أنجرة والةرا م -واليحص

 الحسيما.و 

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات   والتطبيقات      -
 )الريا يات/   المةةوميات 

 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون   -

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

 الةةوم   اتصتصاةيا   والتةبير - .الجةيةة   وسيةي   بنور
 دي للو    للي  د   ديفولوحد -

الةةوم   القانونيا   واتصتصاةيا   
 والتةبير

الممجممةيممةة   وسمميممةي   بممنممور   وسممطممات   وبممرشمميممة   
 .وخريباا

 الةراسات   الةربيا   -
 الج را يا   -

 الةةوم
 االنسانيا   وااةاو   والينون   

الممجممةيممةة   وسمميممةي   بممنممور   وسممطممات   وبممرشمميممة   
 .وخريباا

 الةراسات   االسالميا   -

 الةراسات   اليرنسيا   -

 الةراسات   االنجةيزيا   -

 التاريخ   والح ارة   -
 

الممجممةيممةة وسمميممةي بممنممور وسممطممات وبممرشمميممة 
 اليةسيا - .اليقي    بن   صال خريباا   و و 

الصممويممرة   و وسممطممات   سمميممةي   بممنممور   و    الممجممةيممةة
 عةم   اتجتما    - .اليقي    بن   صال و    وفسيم واليوسييا

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات    -
 والتطبيقات)الريا يات/   المةةوميات 

 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون   -

 سيةي   بنور   وسطات   وبرشية.و    الجةيةة الةةوم   
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    جامعة   مسمجسإ   ع ماس د   م لارجامعة   مسمجسإ   ع ماس د   م لار
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

مانا    والحاجو   واي ران   وسيةي   صاسم   ووزان   وبمنمم   ممالف   
 القانون   بالة ا   الةربيا   - وخنييرة   والرشيةيا   وميةلت.

 الةةوم
 القانونيا

 واتصتصاةيا   والتةبير

مانا    والحاجو   واي ران   وسيةي   صاسم   ووزان   وبمنمم   ممالف   
 القانون   بالة ا   اليرنسيا   - واليقي    بن   صال    وخنييرة   والرشيةيا   وميةلت.

ممامنما    والممحماجمو   واي ممران   وسميمةي   صماسمم   ووزان   وخمنميميممرة   
 الةةوم   اتصتصاةيا   والتةبير - والرشيةيا   وميةلت.

 مانا    والحاجو   واي ران   وخنييرة   والرشيةيا   وميةلت.

 الةراسات   االسالميا   -
 الةراسات   االنجةيزيا   -
 التاريخ   والح ارة   -
 الج را يا   -
 الةراسات   االسبانيا -
  عةم   اتجتما    -

 الةةوم
 االنسانيا   

ممماممنمما  والممحمماجممو واي ممران وخممنمميمميممرة والممرشمميممةيمما وممميممةلممت  وااةاو   والينون   
 *.وتن ير

 الةراسات   الةربيا   -
 الةراسات   اليرنسيا   -

المرشميمةيما   خمنميميمرة   و بنمم   ممالف   و مانا  والحاجو واي ران و 
 اليةسيا      - وميةلت.

 .مانا    والحاجو   واي ران   وخنييرة   والرشيةيا   وميةلت

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات         -
والتطبيقات   )الريا يات/

 المةةوميات 
 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون      -

 الةةوم   

 )* ا   يمان   لحمةا   شلاةة   الباالوريا   برصةيم   تن ير   التسجيف   بالاةيا   متةةةة   التخصصات   بالرشيةيا.
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    جامعة   م ا    ا د   مسضل    جامعة   م ا    ا د   مسضل    
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

القمنميمطمرة   وسميمةي   سمةميمممان   والمخممميمسمات   وسميمةي   
 القانون   بالة ا   الةربيا   - صاسم.

 الةةوم   القانونيا
 القانون   بالة ا   اليرنسيا   - القنيطرة   وسيةي   سةيمان    واتصتصاةيا   والتةبير   

 ةوم   اتصتصاةيا   والتةبيرالة -

 الةةوم 
االنسانيا   وااةاو   

 والينون   
سمميممةي   صمماسممم   وسمميممةي   و    الممخممممميممسمماتو الممقممنمميممطممرة 

 سةيمان   ووزان.

 الةراسات   االسالميا   -
 الةراسات   الةربيا   -
 الةراسات   اليرنسيا   -
 الةراسات   االنجةيزيا   -
 التاريخ   والح ارة   -
 الج را يا   -
 اليةسيا      -
 عةم   اتجتما    -
 عةم   الني    -

سمميممةي   صمماسممم   وسمميممةي   و    الممقممنمميممطممرة والممخممممميممسممات
 سةيمان   ووزان.

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات      -
 والتطبيقات   )الريا يات/المةةوميات 

 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون   -

 الةةوم
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    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   

وخمنميميمرة   بنم مالف وأزيالف واليمقميم  بمن صمالم  
 .وخريباا

 القانون   بالة ا   اليرنسيا   -
 الةةوم   اتصتصاةيا   والتةبير -

 الةةوم   القانونيا
 واتصتصاةيا   والتةبير   

 .وخريباابنم مالف وأزيالف واليقي  بن صال  
 الةراسات   االسالميا   -
 الةراسات   اليرنسيا   -
 الةراسات   االنجةيزيا   -
 التاريخ   والتراو   والح ارة   -

 الةةوم
االنسانيا   وااةاو   

   وخمريمبمامابنم مالف وأزيالف واليقي  بمن صمالم   والينون   
 برشية.و وسطات 

 الةراسات   الةربيا   -
 الج را يا   وتلي ا   المجاف   -

وخمنميميمرة      اليمقميم    بمن   صمالم و    وأزيالفف   بنم مال
 عةم   اتجتما    - .وخريباا

بنم   مالف   وأزيالف   واليقيم    بمن   صمالم    وسمطمات   
 وبرشية   وخريباا.

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات      -
 والتطبيقات)الريا يات/   المةةوميات 

 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
  عةوم   امرو   والاون   -

 الةةوم
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    جامعة   م ا   أك      اا  جامعة   م ا   أك      اا  
 اععقول   اعتحرف      اعت تعر   اعدرا       اعروافـــــد   

 جميمع   عماتت   وأصاليم   الممةاا.
 الشريةا   والقانون   -
الةراسات   الشرعيا   والق ايا      -

 المةاصرة
 التةةيم   امصيف

نزامان-أااةير فيمت   -فيمت   ممةموف   واشمتمواما-إةاوتنان   واي
بارا   وتاروةانت   والصويرة   وتيزنميمت   وطماطما   وورزازات   

الزاو   وطانمطمان   وسميمةي   -وتن ير   وزااورة   واةميم   وأسا
إ ممنممم   والممةمميممون   وبمموجممةور   وطممر ممايمما   والسمممممارة   وواةي   

 البرو   وأوسمرة.

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

 الةةوم
القانونيا   

 واتصتصاةيا   والتةبير   

نزامان-أااةير فيمت   -فيمت   ممةموف   واشمتمواما-إةاوتنان   واي
بارا   وتاروةانت   وتيزنيت   والصمويمرة   وطماطما   وورزازات   

الزاو   وطانمطمان   وسميمةي   -وتن ير   وزااورة   واةميم   وأسا
إ ممنممم   والممةمميممون   وبمموجممةور   وطممر ممايمما   والسمممممارة   وواةي   

 البرو   وأوسمرة.

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

 الةةوم
االنسانيا   وااةاو   

 والينون   

نزاان-أااةير فيمت   -فيت   ممةموف   واشمتمواما-إةاوتنان   واي
بارا   وتاروةانت   وتيزنيت   وطاطا   والصمويمرة   وورزازات   

الزاو   وطانطان   وسيمةي   -وتن ير   وزااورة   واةميم   وأسا
إ ممنممم   والممةمميممون   وبمموجممةور   وطممر ممايمما   والسمممممارة   وواةي   

 البرو   وأوسمرة.

 الةراسات   االسبانيا      -

نزاان-أااةير فيمت   -فيت   ممةموف   واشمتمواما-إةاوتنان   واي
بارا وتاروةانت وتيزنيت وطماطما وممراام  وشميمشماوة 

والمرحماممنما   وفسميمم   والصويمرة   والحوز وصةةا السرا نا 
-واليوسييا   وورزازات   وتمنم ميمر   وزاامورة   وامةممميمم   وأسما

الممزاو   وطممانممطممان   وسمميممةي   إ ممنممم   والممةمميممون   وبمموجممةور   
 وطر ايا   والسمارة   وواةي   البرو   وأوسرة.

 الةراسات   اممازي يا   -

نزاان-أااةير فيمت   -فيت   ممةموف   واشمتمواما-إةاوتنان   واي
بارا   وتاروةانت   وتيزنيت   والصويرة   وطماطما   وورزازات   

الزاو   وطانطان   وسيمةي   -وتن ير   وزااورة   واةميم   وأسا
إ ممنممم   والممةمميممون   وبمموجممةور   وطممر ممايمما   والسمممممارة   وواةي   

 البرو   وأوسمرة.

الةةوم   الريا يا   والمةةوميات      -
 والتطبيقات   )الريا يات/المةةوميات 

 عةوم   الماةة    يزيا    -
 عةوم   الماةة   ايميا    -
 عةوم   الحياة   -
 عةوم   امرو   والاون      -

 الةةوم   


