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روافد مختلف الجامعات حسب نوع المسالك بسلك اإلجازة األساسية
التي توفرها المؤسسات الجامعية التابعة لها برسم
الموسم الجامعي 2023-2022

جامعة محمد الخامس الرباط
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية

الروافـــــد

 القانون باللغة العربيةالعلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

 -القانون باللغة الفرنسية

عمالة الرباط ،عمالة سال ،عمالة الصخيرات تمارة ،إقليم الخميسات

 العلوم االقتصادية والتدبير الدراسات اإلسالمية الدراسات العربية الدراسات الفرنسية -الدراسات اإلنجليزية

عمالة الرباط ،عمالة سال ،عمالة الصخيرات تمارة ودائرة الرماني

 التاريخ والحضارة الجغرافيا -الفلسفة

العلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون

 -علم االجتماع باللغة العربية

عمالة الرباط ،عمالة سال ،عمالة الصخيرات تمارة ،عمالة الدار
البيضاء ،عمالة المحمدية ودائرة الرماني

 -علم النفس

عمالة الرباط ،عمالة سال ،عمالة الصخيرات تمارة ،إقليم الخميسات،
جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب

 -الدراسات اإلسبانية

جهة الرباط سال القنيطرة ،إقليم بني مالل ،إقليم أزيالل ،إقليم الفقيه بن
صالح

 -الدراسات األلمانية

عمالة طنجة أصيلة ،عمالة المضيق الفنيدق ،إقليم الفحص أنجرة ،جهة
الرباط سال القنيطرة ،إقليم بني مالل ،إقليم خريبكة ،إقليم أزيالل ،إقليم
الفقيه بن صالح ،جهة مراكش اسفي

 -الدراسات اإليطالية

جهة طنجة تطوان الحسيمة ،جهة الشرق ،جهة فاس مكناس ،جهة الرباط
سال القنيطرة ،إقليم بني مالل ،إقليم خنيفرة ،إقليم أزيالل ،إقليم الفقيه بن
صالح ،إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت

 -الدراسات البرتغالية

جميع عماالت وأقاليم المملكة

 -الدراسات والثقافة الصينية

جهة طنجة تطوان الحسيمة ،جهة الشرق ،جهة فاس مكناس ،جهة الرباط
سال القنيطرة ،جهة بني مالل خنيفرة ،إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت

 علوم الرياضيات والمعلوميات علوم الرياضيات و التطبيقات علوم المادة فيزياءعمالة الرباط ،عمالة سال ،عمالة الصخيرات تمارة ودائرة الرماني

العلوم
 علوم المادة كيمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

بحكم انتماء دائرة الرماني إلقليم الخميسات ،يُسجل حاملو شهادة البكالوريا المنحدرون من هذه الدائرة بالمؤسسات التابعة لجامعة ابن
طفيل بالقنيطرة ،وبإمكانهم التسجيل استثناء بالمؤسسات التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط بالمسالك المشار إليها في الجدول أعاله.

جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية
 القانون باللغة العربية -القانون باللغة الفرنسية

العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير  -العلوم االقتصادية والتدبير
 -العلوم السياسية باللغة العربية

الروافـــــد
عماالت مقاطعات :الدار البيضاء أنفا ،الفداء مرس السلطان ،الحي
الحسني ،عين الشق ،بن مسيك ،موالي رشيد ،عين السبع الحي
المحمدي ،سيدي البرنوصي ،عمالة المحمدية ،إقليم بنسليمان ،إقليم
النواصر ،إقليم مديونة
جميع عماالت وأقاليم المملكة

 الدراسات اإلسالمية الدراسات العربية الدراسات الفرنسية الدراسات اإلنجليزية -التاريخ والحضارة

عماالت مقاطعات :الدار البيضاء أنفا ،الفداء مرس السلطان ،الحي
الحسني ،عين الشق ،بن مسيك ،موالي رشيد ،عين السبع الحي
المحمدي ،سيدي البرنوصي ،عمالة المحمدية ،إقليم بنسليمان ،إقليم
النواصر ،إقليم مديونة

 الجغرافيا الفلسفة -علم االجتماع باللغة الفرنسية

جميع عماالت وأقاليم المملكة

 -علم النفس

جهة الدار البيضاء سطات ،جهة مراكش اسفي ،جهة سوس ماسة،
إقليم بني مالل ،إقليم خريبكة ،إقليم أزيالل ،إقليم الفقيه بن صالح،
إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة

 -الدراسات اإلسبانية

جهة الدار البيضاء سطات ،إقليم خريبكة

 -الدراسات األلمانية

جهة الدار البيضاء سطات ،جهة سوس ماسة ،جهة العيون الساقية
الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،جهة كلميم واد نون ،إقليم
ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة

 -الدراسات اإليطالية

جهة الدار البيضاء سطات ،جهة مراكش اسفي ،جهة سوس ماسة،
جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،جهة كلميم واد
نون  ،إقليم خريبكة ،إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة

 -الدراسات األمازيغية

جهة الدار البيضاء سطات ،إقليم بني مالل ،إقليم خريبكة ،إقليم
أزيالل ،إقليم الفقيه بن صالح

 -الدراسات والثقافة الصينية

جهة بني مالل خنيفرة ،جهة الدار البيضاء سطات ،جهة مراكش
اسفي ،جهة سوس ماسة ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة
واد الذهب ،جهة كلميم واد نون ،إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم
زاكورة

العلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون

 علوم الرياضيات والمعلوميات علوم الرياضيات والتطبيقاتالعلوم

 علوم المادة فيزياء علوم المادة كيمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

عماالت مقاطعات :الدار البيضاء أنفا ،الفداء مرس السلطان ،الحي
الحسني ،عين الشق ،بن مسيك ،موالي رشيد ،عين السبع الحي
المحمدي ،سيدي البرنوصي ،عمالة المحمدية ،إقليم بنسليمان ،إقليم
النواصر ،إقليم مديونة

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس
الحقول المعرفية
التعليم األصيل

العلوم القانونية
واالقتصادية
والتدبير

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية

الروافـــــد

 -الشريعة والقانون

جهة طنجة تطوان الحسيمة ،جهة الشرق ،جهة فاس مكناس ،جهة
الرباط سال القنيطرة ،جهة بني مالل خنيفرة ،عمالة الدار البيضاء،
عمالة المحمدية

 -القانون باللغة العربية

إقليم جرسيف ،عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم
صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات

 -القانون باللغة الفرنسية

عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان،
إقليم تاونات

 -العلوم االقتصادية والتدبير

إقليم جرسيف ،عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم
صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات

 -الدراسات اإلسالمية

عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان،
إقليم تاونات

 الدراسات العربية الدراسات الفرنسية الدراسات اإلنجليزية التاريخ والحضارة الجغرافياالعلوم
اإلنسانية واآلداب
 الدراسات األمازيغيةوالفنون
 الفلسفة -علم االجتماع باللغة العربية

إقليم جرسيف ،عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم
صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات
عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان،
إقليم تاونات
إقليم جرسيف ،عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم
صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات
إقليم وزان ،جهة فاس مكناس ،جهة الرباط سال القنيطرة ،إقليم خنيفرة،
إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت ،إقليم تنغير
عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان،
إقليم تاونات

 -علم النفس

عمالة طنجة أصيلة ،إقليم تطوان ،إقليم العرائش ،إقليم الحسيمة ،عمالة
المضيق الفنيدق ،إقليم الفحص أنجرة ،إقليم شفشاون ،جهة الشرق ،جهة
فاس مكناس ،إقليم خنيفرة ،إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت

 -الدراسات اإلسبانية

عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان،
إقليم تاونات ،إقليم الخميسات ،إقليم سيدي قاسم ،إقليم سيدي سليمان

 -الدراسات األلمانية

إقليم تطوان ،إقليم العرائش ،إقليم الحسيمة ،إقليم شفشاون ،إقليم وزان،
جهة الشرق ،جهة فاس مكناس ،إقليم الخميسات ،إقليم سيدي قاسم ،إقليم
سيدي سليمان ،إقليم خنيفرة ،إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت

 علوم الرياضيات والمعلوميات -علوم الرياضيات والتطبيقات

إقليم جرسيف ،عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم
صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات

 علوم المادة فيزياءالعلوم
 -علوم المادة كيمياء

عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان،
إقليم تاونات

 -علوم الحياة

إقليم جرسيف ،عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم
صفرو ،إقليم بولمان ،إقليم تاونات

 -علوم األرض والكون

عمالة فاس ،إقليم تازة ،إقليم موالي يعقوب ،إقليم صفرو ،إقليم بولمان،
إقليم تاونات

جامعة القاضي عياض مراكش
الحقول المعرفية
التعليم األصيل

العلوم القانونية
واالقتصادية
والتدبير

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية

الروافـــــد

 -اللغة العربية

جميع عماالت وأقاليم المملكة

 -القانون باللغة العربية

جهة مراكش اسفي ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم
أزيالل ،إقليم ورززات ،إقليم زاكورة ،إقليم اسا الزاك

 -القانون باللغة الفرنسية

جهة مراكش اسفي ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم
أزيالل ،إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة ،إقليم طاطا ،إقليم اسا الزاك

 -العلوم االقتصادية والتدبير

جهة مراكش اسفي ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم
ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة

 -العلوم السياسية باللغة الفرنسية

جميع عماالت وأقاليم المملكة

 -الدراسات اإلسالمية

جهة مراكش اسفي ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم
ورززات ،إقليم زاكورة ،إقليم اسا الزاك

 الدراسات العربية الدراسات الفرنسية -الدراسات اإلنجليزية

جهة مراكش اسفي ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم
ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة ،إقليم اسا الزاك

 التاريخ والحضارة -الجغرافيا

العلوم
اإلنسانية واآلداب
 الدراسات اإلسبانيةوالفنون

جهة مراكش اسفي

 -الفلسفة

جهة مراكش اسفي ،جهة سوس ماسة ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية
الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم أزيالل ،إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم
زاكورة

 -علم االجتماع باللغة العربية

جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم أزيالل ،عمالة مراكش،
إقليم قلعة السراغنة ،إقليم شيشاوة ،إقليم الحوز ،إقليم الرحامنة ،إقليم اليوسفية ،إقليم
ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة ،إقليم طاطا ،إقليم اسا الزاك

 -تدبير وإعداد المجال الجغرافي

جميع عماالت وأقاليم المملكة

 علوم الرياضيات والمعلوميات -علوم الرياضيات والتطبيقات

جهة مراكش اسفي ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم
تنغير ،إقليم زاكورة ،إقليم اسا الزاك

 علوم المادة فيزياءالعلوم

 -علوم المادة كيمياء

جهة مراكش اسفي ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم
ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة ،إقليم اسا الزاك

 -علوم الحياة

 -علوم األرض والكون

جهة مراكش اسفي ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم
أزيالل ،إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم زاكورة ،إقليم اسا الزاك

جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل
الحقول المعرفية

العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية

الروافـــــد

 القانون باللغة الفرنسيةجهة بني مالل خنيفرة
 العلوم االقتصادية والتدبير -الدراسات العربية

إقليم بني مالل ،إقليم خريبكة ،إقليم أزيالل ،إقليم الفقيه بن صالح،
إقليم برشيد ،إقليم سطات

 الجغرافيا الدراسات اإلسالميةالعلوم
اإلنسانية واآلداب والفنون  -الدراسات الفرنسية

إقليم بني مالل ،إقليم خريبكة ،إقليم أزيالل ،إقليم الفقيه بن صالح

 الدراسات اإلنجليزية التاريخ والحضارة -علم االجتماع باللغة العربية

جهة بني مالل خنيفرة

 علوم الرياضيات والمعلوميات علوم الرياضيات والتطبيقات علوم المادة فيزياءالعلوم

إقليم بني مالل ،إقليم خريبكة ،إقليم أزيالل ،إقليم الفقيه بن صالح،
إقليم برشيد ،إقليم سطات

 علوم المادة كيمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

جهة بني مالل خنيفرة

جامعة محمد األول وجدة
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية

الروافـــــد

 القانون باللغة العربية *العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

 -القانون باللغة الفرنسية

جهة الشرق ،إقليم الحسيمة

 العلوم االقتصادية والتدبير* الدراسات اإلسالمية * الدراسات العربية * الدراسات الفرنسية * الدراسات اإلنجليزية * التاريخ والحضارةالعلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون

جهة الشرق ،إقليم الحسيمة

 الجغرافيا علم االجتماع باللغة العربية الدراسات االسبانية الفلسفة -الدراسات األمازيغية *

جهة الشرق ،عمالة طنجة أصيلة ،إقليم تطوان ،إقليم العرائش ،إقليم
الحسيمة ،عمالة المضيق الفنيدق ،إقليم الفحص أنجرة ،إقليم شفشاون

 علوم الرياضيات والمعلوميات * علوم الرياضات والتطبيقات * علوم المادة فيزياء *جهة الشرق ،إقليم الحسيمة

العلوم
 علوم المادة كيمياء * علوم الحياة * -علوم األرض والكون

* بحكم قرب جماعة الصاكة من الكلية متعددة التخصصات الناضور ،يُسمح لطلبة هذه الجماعة استثناء التسجيل بالمسالك الدراسية
المشار إليها بالجدول أعاله التي تتوفر عليها هذه الكلية ،إضافة للكليات الموجودة بمدينة وجدة.

جامعة عبد المالك السعدي تطوان
الحقول المعرفية

الروافـــــد

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة األساسية
 -أصول الدين والدراسات القرآنية والحديثية

جميع عماالت وأقاليم المملكة

التعليم األصيل
 الفكر اإلسالمي والفلسفة وعلوم األديان القانون باللغة العربيةالعلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

 -القانون باللغة الفرنسية

جهة طنجة تطوان الحسيمة

 العلوم االقتصادية والتدبير الدراسات اإلسالمية الدراسات العربية الدراسات الفرنسية الدراسات اإلنجليزيةالعلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون

 -الدراسات االسبانية

جهة طنجة تطوان الحسيمة

 التاريخ والحضارة الجغرافيا الفلسفة علم االجتماع باللغة العربية علوم الرياضيات والمعلوميات علوم الرياضيات والتطبيقات علوم المادة فيزياءجهة طنجة تطوان الحسيمة

العلوم
 علوم المادة كيمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

جامعة شعيب الدكالي الجديدة
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية

الروافـــــد

 القانون باللغة العربيةالعلوم القانونية
واالقتصادية
والتدبير

 -القانون باللغة الفرنسية

إقليم الجديدة ،إقليم سيدي بنور

 العلوم االقتصادية والتدبير الدراسات العربية الدراسات الفرنسية -الدراسات اإلسالمية

إقليم خريبكة ،إقليم الجديدة ،إقليم برشيد ،إقليم سيدي بنور ،إقليم سطات

 التاريخ والحضارة -الجغرافيا

العلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون
 -الدراسات اإلنجليزية

إقليم خريبكة ،إقليم الجديدة ،إقليم برشيد ،إقليم سيدي بنور

 -علم االجتماع باللغة العربية

إقليم الجديدة ،إقليم برشيد ،إقليم سطات ،إقليم النواصر ،إقليم مديونة ،إقليم
بن سليمان ،إقليم سيدي بنور ،إقليم الصويرة ،إقليم اسفي ،إقليم اليوسفية

 -الفلسفة

إقليم خريبكة ،إقليم الفقيه بن صالح ،إقليم الجديدة ،إقليم برشيد ،إقليم سطات،
إقليم سيدي بنور

 علوم الرياضيات والمعلوميات علوم الرياضيات والتطبيقاتالعلوم

 علوم المادة فيزياءإقليم الجديدة ،إقليم برشيد ،إقليم سطات ،إقليم سيدي بنور
 علوم المادة كيمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

جامعة الحسن األول سطات
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة األساسية
 -القانون باللغة العربية

العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

 القانون باللغة الفرنسية -العلوم االقتصادية والتدبير

العلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون

 -الدراسات اإلنجليزية

الروافـــــد
إقليم خريبكة ،إقليم الفقيه بن صالح ،إقليم برشيد،
إقليم سطات
إقليم برشيد ،إقليم سطات
إقليم سطات

جامعة موالي إسماعيل مكناس
الحقول المعرفية

العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة األساسية

الروافـــــد

 -القانون باللغة العربية

إقليم وزان ،عمالة مكناس ،إقليم الحاجب ،إقليم إفران ،إقليم سيدي قاسم،
إقليم بني مالل ،إقليم خنيفرة ،إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت ،إقليم تنغير

 -القانون باللغة الفرنسية

إقليم وزان ،عمالة مكناس ،إقليم الحاجب ،إقليم إفران ،إقليم سيدي قاسم،
إقليم خنيفرة ،إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت

 -العلوم االقتصادية والتدبير

عمالة مكناس ،إقليم الحاجب ،إقليم إفران ،إقليم سيدي قاسم ،إقليم خنيفرة،
إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت ،إقليم تنغير

 الدراسات اإلسالمية -الدراسات العربية

عمالة مكناس ،إقليم الحاجب ،إقليم إفران ،إقليم خنيفرة ،إقليم الرشيدية،
إقليم ميدلت ،إقليم تنغير

 الدراسات الفرنسية الدراسات اإلنجليزيةالعلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون

 التاريخ والحضارة -الجغرافيا

عمالة مكناس ،إقليم الحاجب ،إقليم إفران ،إقليم خنيفرة ،إقليم الرشيدية،
إقليم ميدلت

 علم االجتماع باللغة العربية الدراسات االسبانية -الفلسفة

عمالة مكناس ،إقليم الحاجب ،إقليم إفران ،إقليم بني مالل ،إقليم خنيفرة،
إقليم الرشيدية ،إقليم ميدلت

 علوم الرياضيات والمعلوميات علوم الرياضيات والتطبيقات علوم المادة فيزياءالعلوم
 علوم المادة كيمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

عمالة مكناس ،إقليم الحاجب ،إقليم إفران ،إقليم خنيفرة ،إقليم الرشيدية،
إقليم ميدلت

جامعة ابن طفيل القنيطرة
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية
 -القانون باللغة العربية

الروافـــــد
إقليم القنيطرة ،إقليم الخميسات ،إقليم سيدي قاسم ،إقليم سيدي سليمان

العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير  -القانون باللغة الفرنسية
إقليم القنيطرة ،إقليم سيدي سليمان
 العلوم االقتصادية والتدبير الدراسات اإلسالمية الدراسات العربية الدراسات الفرنسية الدراسات اإلنجليزيةالعلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون

 -التاريخ والحضارة

إقليم وزان ،إقليم القنيطرة ،إقليم الخميسات ،إقليم سيدي قاسم ،إقليم سيدي سليمان

 الجغرافيا علم االجتماع باللغة العربية الفلسفة علم النفس علوم الرياضيات والمعلوميات علوم الرياضيات والتطبيقاتالعلوم

 علوم المادة فيزياءإقليم وزان ،إقليم القنيطرة ،إقليم الخميسات ،إقليم سيدي قاسم ،إقليم سيدي سليمان
 علوم المادة كيمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

جامعة ابن زهر أكادير
الحقول المعرفية

المسالك الدراسية بسلك اإلجازة
األساسية
 -الشريعة والقانون

جهة سوس ماسة ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة
الداخلة واد الذهب ،جهة الدار البيضاء سطات ،جهة مراكش اسفي ،جهة
درعة تافياللت ،إقليم أزيالل ،إقليم الفقيه بن صالح

 -العلوم الشرعية والقضايا المعاصرة

جميع عماالت وأقاليم المملكة

 -القانون باللغة العربية

جهة سوس ماسة ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة
الداخلة واد الذهب ،إقليم الصويرة ،إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم
زاكورة

التعليم األصيل

العلوم القانونية
واالقتصادية والتدبير

الروافـــــد

 القانون باللغة الفرنسية -العلوم االقتصادية والتدبير

جهة سوس ماسة ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة
الداخلة واد الذهب ،إقليم الصويرة ،إقليم ورززات ،إقليم زاكورة

 -الدراسات العربية

جهة سوس ماسة ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة
الداخلة واد الذهب ،إقليم الصويرة ،إقليم ورززات ،إقليم زاكورة

 الدراسات اإلسالمية الدراسات الفرنسيةالعلوم
اإلنسانية واآلداب
والفنون

 الدراسات اإلنجليزية التاريخ والحضارة -الجغرافيا

جهة سوس ماسة ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة
الداخلة واد الذهب ،إقليم الصويرة ،إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم
زاكورة

 علم االجتماع باللغة العربية الدراسات اإلسبانية -الدراسات األمازيغية

جهة سوس ماسة ،جهة مراكش اسفي ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون
الساقية الحمراء ،جهة الداخلة واد الذهب ،إقليم ورززات ،إقليم زاكورة

 علوم الرياضيات والمعلوميات علوم الرياضيات والتطبيقاتالعلوم

 علوم المادة فيزياء علوم المادة كيمياء علوم الحياة -علوم األرض والكون

جهة سوس ماسة ،جهة كلميم واد نون ،جهة العيون الساقية الحمراء ،جهة
الداخلة واد الذهب ،إقليم الصويرة ،إقليم ورززات ،إقليم تنغير ،إقليم
زاكورة

