
 2021-2020املومس ادلرايس 

 اجلذع  املشرتك امعلمي    --سكل اجلذع املشرتك    

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   

  
08:00 09:00 09:30 10:30 11:00 12:30 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 20:00 21:30 22:30 

     االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

    
انلغة 

 االؤجنلزيية
        

انلغة 

 امعربية 

 امثالاثء
انلغة 

 امفروس ية

امرايضيات 

 (عربية)
            

انلغة 

 االؤس باهية
       امفلسفة  

     الأربعاء
امرايضيات 

 (عربية)
  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

  
امرتبية 

 االؤسالمية
       انلغة االؤيطامية

  

  

     انلغة الأملاهية                 امخليس
انلغة 

 امفروس ية
    

                 امجلعة

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

        

     امسبت
امرايضيات 

 (فروس ية)

احلياة علوم 

والأرض 

 (عربية)

    
امتارخي 

 واجلغرافيا

انلغة 

 االؤجنلزيية
    

انلغة 

 امعربية 
  

امفزيايء وامكميياء  

 (فروس ية)
  

 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 



 2021-2020املومس ادلرايس 

 امتكنومويجاجلذع  املشرتك     --سكل اجلذع املشرتك    

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   

  
08:00 09:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:00 15:30 17:00 20:00 21:30 22:30 

     االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

 انلغة امعربية        انلغة االؤجنلزيية    

 امثالاثء
انلغة 

 امفروس ية

امرايضيات 

 (عربية)

علوم   

 املهندس
       امفلسفة انلغة االؤس باهية    

     الأربعاء
امرايضيات 

 (عربية)

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

  
امرتبية 

 االؤسالمية
     انلغة االؤيطامية

  

  

   انلغة الأملاهية     علوم املهندس           امخليس
انلغة 

 امفروس ية
    

               امجلعة

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

        

     امسبت
امرايضيات 

 (فروس ية)
    

امتارخي 

 واجلغرافيا

انلغة 

 االؤجنلزيية
  

انلغة 

 امعربية 
  

امفزيايء وامكميياء  

 (فروس ية)
  

 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 



 2021-2020املومس ادلرايس 

وساهيةاجلذع  املشرتك     --سكل اجلذع املشرتك      ملآداب وامعلوم االؤ

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   

  
08:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 20:00 

 االجنني
انلغة امعربية 

 وأأداهبا
     انلغة االؤجنلزيية          

   امفلسفة انلغة االؤس باهية           انلغة امفروس ية امثالاثء

     الأربعاء
امرايضيات 

 (فروس ية)
 امتارخي واجلغرافيا

علوم احلياة والأرض  

 (فروس ية)
     انلغة االؤيطامية امرتبية االؤسالمية

 امخليس
انلغة امعربية 

 وأأداهبا
 انلغة امفروس ية   انلغة الأملاهية          

   امجلعة
علوم احلياة 

 (عربية)والأرض 
           (عربية)امرايضيات   

   انلغة االؤجنلزيية   امسبت

 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 



 2021-2020املومس ادلرايس 

 اجلذع املشرتك نلتعلمي الأصيل    --سكل اجلذع املشرتك    

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   

  
08:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 17:00 18:30 20:00 

 االجنني
انلغة امعربية 

 وأأداهبا
       انلغة االؤجنلزيية          

     امفلسفة انلغة االؤس باهية           انلغة امفروس ية امثالاثء

     الأربعاء
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

     امفله والأصول انلغة االؤيطامية امرتبية االؤسالمية

 امخليس
انلغة امعربية 

 وأأداهبا
 انلغة الأملاهية          

امتفسري 

   واحلديث

انلغة 

 امفروس ية

   امجلعة

علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

  
امرايضيات 

 (عربية)
            

   امتوجيق     انلغة االؤجنلزيية   امتارخي واجلغرافيا       امسبت

 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 شعبة امعلوم امتجريبية      --س نة أأوىل        --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
08:00 08:30 10:00 11:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:00 17:30 19:00 21:30 23:00 

     االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

 انلغة االؤجنلزيية    
انلغة 

 امفروس ية
 انلغة امعربية       

   امثالاثء
امرايضيات 

 (عربية)
  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

           انلغة االؤس باهية      

 الأربعاء
علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

  
امرايضيات 

 (فروس ية)
       امفلسفة   انلغة االؤيطامية        

   امخليس
امرايضيات 

 (عربية)
      

علوم احلياة والأرض 

 (عربية)
     انلغة الأملاهية  

انلغة 

 امفروس ية

انلغة 

 االؤجنلزيية
  

 امجلعة
امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

        
علوم احلياة والأرض  

 (فروس ية)

امرتبية 

 االؤسالمية
  

امتارخي 

 واجلغرافيا
   امفلسفة    

     امسبت

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

    



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 شعبة امعلوم امرايضية  --س نة أأوىل      --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
08:30 09:30 10:00 11:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:00 17:30 19:00 21:30 23:00 

 االجنني
امرايضيات 

(عربية)  
 انلغة االؤجنلزيية            

انلغة 

 امفروس ية
 انلغة امعربية       

     امثالاثء
امرايضيات 

 (فروس ية)
    

امفزيايء وامكميياء  

 (فروس ية)
           انلغة االؤس باهية  

 الأربعاء
امرايضيات 

 (عربية)
      

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

       امفلسفة   انلغة االؤيطامية    

   امخليس

علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

امرايضيات 

 (فروس ية)

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

     انلغة الأملاهية      
انلغة 

 امفروس ية

انلغة 

 االؤجنلزيية
  

 امجلعة
امرايضيات 

 (عربية)
  

امرايضيات 

 (فروس ية)

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

    
امرتبية 

 االؤسالمية
  

امتارخي 

 واجلغرافيا
   امفلسفة    

 امسبت
امفزيايء  

وامكميياء  

(فروس ية)  

      



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم وامتكنوموجيات امكهرابئية    --س نة أأوىل        --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
08:00 08:30 10:00 11:00 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 16:00 17:00 17:30 19:00 21:30 23:00 

     االجنني
امرايضيات 

(فروس ية)  
  

امفزيايء 

وامكميياء 

(عربية)  

        
انلغة 

 االؤجنلزيية

انلغة 

 امفروس ية
      

انلغة 

 امعربية 

   امثالاثء
امرايضيات 

 (عربية)
  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

  
علوم 

 املهندس
      

انلغة 

 االؤس باهية
          

     الأربعاء
امرايضيات 

 (فروس ية)
      

علوم 

 املهندس
    

انلغة 

 االؤيطامية
       امفلسفة  

   امخليس
امرايضيات 

 (عربية)
          

علوم 

 املهندس
     انلغة الأملاهية  

انلغة 

 امفروس ية

انلغة 

 االؤجنلزيية
  

 امجلعة
امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

              
امرتبية 

 االؤسالمية
   امفلسفة        

   امسبت

امفزيايء  

وامكميياء  

 (فروس ية)

    



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم وامتكنوموجيات املياكهيكية    --س نة أأوىل        --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
08:00 08:30 10:00 11:00 11:30 1230 14:00 14:30 16:00 16:30 17:00 17:30 19:00 21:30 23:00 

     االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

      
انلغة 

 االؤجنلزيية
  

انلغة 

 امفروس ية
      

انلغة 

 امعربية 

   امثالاثء
امرايضيات 

 (عربية)
  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

    
علوم 

 املهندس
  

انلغة 

 االؤس باهية
            

     الأربعاء
امرايضيات 

 (فروس ية)
          

انلغة 

 االؤيطامية

علوم 

 املهندس
       امفلسفة  

   امخليس
امرايضيات 

 (عربية)
 انلغة الأملاهية            

  
    

انلغة 

 امفروس ية

انلغة 

 االؤجنلزيية
  

 امجلعة
امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

            
امرتبية 

 االؤسالمية
   امفلسفة          

 امسبت
امفزيايء  

وامكميياء  

(فروس ية)   

علوم 

  املهندس
  



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 شعبة علوم الاكتصاد وامتدبري   --س نة أأوىل       --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
08:30 09:30 11:30 14:00 14:30 16:00 17:00 17:30 18:30 19:00 21:30 22:30 23:00 

       االجنني
الاكتصاد امعام 

 واالؤحصاء
  

انلغة 

 االؤجنلزيية

انلغة 

 امفروس ية
          

 انلغة 

 امعربية 

     امرايضيات     امثالاثء
انلغة 

 االؤس باهية
    

احملاس بة 

وامرايضيات 

 املامية

 معلوميات

 امتدبري
      

 امفلسفة   انلغة االؤيطامية           الأربعاء

الاكتصاد 

وامتنظمي االؤداري 

 نلملاوالت

        

     انلغة الأملاهية           امخليس
الاكتصاد امعام 

 واالؤحصاء

انلغة 

 امفروس ية

انلغة 

 االؤجنلزيية
    

   امجلعة

الاكتصاد وامتنظمي 

االؤداري 

 نلملاوالت

   امرايضيات
امرتبية 

 االؤسالمية
  

امتارخي 

 واجلغرافيا
   املاهون امفلسفة      

 امسبت
احملاس بة 

وامرايضيات 

 املامية



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امفنون امتطبيلية   --س نة أأوىل       --سكل امباكموراي     
 

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

08:30 10:00 14:30 16:00 17:00 17:30 19:00 21:30 22:30 23:00 

   االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)

امرمس  وامتعبري 

 امتشكييل
 انلغة امعربية          انلغة امفروس ية انلغة االؤجنلزيية

 امثالاثء
امرايضيات 

 (عربية)
   انلغة االؤس باهية    

املعلوميات 

 والأهفوغرافيا
   احلجم    

   الأربعاء
امرايضيات 

 (فروس ية)
         امفلسفة   انلغة االؤيطامية  

 امخليس
امرايضيات 

 (عربية)
     انلغة االؤجنلزيية انلغة امفروس ية     انلغة الأملاهية    

     امجلعة
امرتبية 

 االؤسالمية
     امفلسفة        

     فنون امغرافيم       امسبت

امثلافة 

امتشكيلية 

 واترخي امفن

      



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

وساهية   --س نة أأوىل       --سكل امباكموراي       شعبة الآداب وامعلوم االؤ

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

11:30 13:00 14:30 15:30 16:00 17:00 17:30 19:00 21:30 22:30 23:00 

   االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)
 انلغة االؤجنلزيية    

انلغة 

 امفروس ية
          

             انلغة االؤس باهية         امثالاثء

   امتارخي واجلغرافيا     امفلسفة   انلغة االؤيطامية         الأربعاء

 امخليس
امرايضيات 

 (عربية)
 انلغة امفروس ية     انلغة الأملاهية      

انلغة 

 االؤجنلزيية
  

انلغة امعربية 

 وأأداهبا

   امفلسفة           امرتبية االؤسالمية     امجلعة
انلغة امعربية 

 وأأداهبا

   امسبت

علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

  

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

              



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم امرشعية    --س نة أأوىل       --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

11:30 13:00 14:30 15:30 16:00 17:00 17:30 19:00 21:30 23:00 

   االجنني
امرايضيات 

(فروس ية)  
   انلغة امفروس ية انلغة االؤجنلزيية    

علوم انلغة 

 امعربية وأأداهبا
    

           انلغة االؤس باهية         امثالاثء

       امفلسفة   انلغة االؤيطامية         الأربعاء

 امخليس
امرايضيات 

(عربية)  
   انلغة االؤجنلزيية انلغة امفروس ية     انلغة الأملاهية   امفله والأصول  

           امجلعة
امتارخي 

 واجلغرافيا

امتفسري 

 واحلديث
   امفلسفة

   امسبت
علوم احلياة 

 (عربية)والأرض 
 امتوجيق

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

    
امفرائض 

 وامتوكيت
    

علوم انلغة 

 وأأداهباامعربية 



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل انلغة امعربية    --س نة أأوىل       --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

11:30 13:00 14:30 15:30 16:00 17:00 17:30 19:00 21:30 23:00 

   االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)
   انلغة امفروس ية انلغة االؤجنلزيية    

علوم انلغة 

 امعربية وأأداهبا
    

           انلغة االؤس باهية         امثالاثء

       امفلسفة   انلغة االؤيطامية         الأربعاء

 امخليس
امرايضيات 

 (عربية)
   انلغة االؤجنلزيية انلغة امفروس ية     انلغة الأملاهية      

           امجلعة
امتارخي 

 واجلغرافيا

امتفسري 

 واحلديث
   امفلسفة

   امسبت
علوم احلياة 

 (عربية)والأرض 
 امتوجيق

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

          
علوم انلغة 

 وأأداهباامعربية 



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل علوم احلياة والأرض    --س نة اثهية      --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 17:30 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 

   االجنني

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

 انلغة امعربية     

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

 انلغة الأملاهية  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

   امفلسفة    

  

    

     امثالاثء

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

        
انلغة 

 االؤجنلزيية
      

امرتبية 

 االؤسالمية
       امفلسفة

               الأربعاء
انلغة 

 امفروس ية
      

    

  

احلياة علوم 

والأرض  

 (فروس ية)

امرايضيات 

 (فروس ية)

           امخليس

  

  
انلغة 

 االؤيطامية
  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

            

 امجلعة
علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

    

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

  
انلغة 

 امفروس ية

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

انلغة 

 االؤجنلزيية
                

 امسبت
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امرايضيات 

 (عربية)
    

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

  
انلغة 

 االؤس باهية
    

احلياة . ع

والأرض 

 (عربية)

    

علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

  
امرايضيات 

 (عربية)



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم امفزيايئية    --س نة اثهية       --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
09:00 10:30 12:00 13:30 14:30 15:00 16:30 17:30 18:00 19:30 21:00 21:30 22:00 23:30 

           االجنني
انلغة 

 امعربية 
      

انلغة 

 الأملاهية

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

   امفلسفة

   امثالاثء

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

    

علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

        
انلغة 

 االؤجنلزيية

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

امرتبية 

 االؤسالمية
   امفلسفة

                 الأربعاء
علوم احلياة 

 (عربية)والأرض 

انلغة 

 امفروس ية
  

  
  

امرايضيات 

 (فروس ية)

     امخليس

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

      

  

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

امفزيايء وامكميياء 

 (عربية)

انلغة 

 االؤيطامية
        

             امجلعة
انلغة 

 امفروس ية
  

امفزيايء وامكميياء  

 (فروس ية)

انلغة 

 االؤجنلزيية
        

 امسبت
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امرايضيات 

 (عربية)

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

        
امفزيايء وامكميياء  

 (فروس ية)

انلغة 

 االؤس باهية
    

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

امرايضيات 

 (عربية)



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم امزراعية    --س نة اثهية       --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 17:30 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 

   االجنني

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

    
انلغة 

 امعربية 

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

 انلغة الأملاهية  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

امعلوم 

امنباثية 

 واحليواهية

   امفلسفة  

  

    

     امثالاثء

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

       انلغة االؤجنلزيية        
امرتبية 

 االؤسالمية
       امفلسفة

       انلغة امفروس ية               الأربعاء

    

  

احلياة . ع

والأرض  

 (فروس ية)

امرايضيا

ت 

 (فروس ية)

           امخليس

  

   انلغة االؤيطامية  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

      

امعلوم 

امنباثية 

 واحليواهية

    

 امجلعة
احلياة . ع

والأرض 

 (عربية)

    

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

 انلغة امفروس ية  

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

                 انلغة االؤجنلزيية

 امسبت
امرايضيا

ت 

 (فروس ية)

  
امرايضيات 

 (عربية)
    

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

     انلغة االؤس باهية  

احلياة . ع

والأرض 

 (عربية)

    

احلياة . ع

والأرض 

 (عربية)

  

امرايضيا

ت 

 (عربية)



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم امرايضية أأ     --س نة اثهية        --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
09:00 10:30 11:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 21:00 21:30 22:00 

 االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)
   انلغة امعربية         

علوم احلياة 

والأرض 

 (عربية)

 انلغة الأملاهية

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

 امفلسفة

  

   امثالاثء

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

            
انلغة 

 االؤجنلزيية

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

امرتبية 

 االؤسالمية
 امفلسفة

                 الأربعاء
انلغة 

 امفروس ية
  

  
  

 امخليس
امرايضيات 

 (فروس ية)
    

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

    

  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

       انلغة االؤيطامية

   امجلعة
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امرايضيات 

 (عربية)
 انلغة امفروس ية (عربية)امرايضيات   

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

انلغة 

 االؤجنلزيية
    

علوم احلياة 

والأرض  

 (فروس ية)

     امسبت
الرياضيات 

 (عربية)
  

الفيزياء 

والكيمياء  

 (فرنسية)

    
الفيزياء 

والكيمياء 

 (عربية)

اللغة 

 اإلسبانية
      



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 امرايضية ب  مسكل امعلوم    --س نة اثهية        --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
09:00 10:30 11:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 

 االجنني
امرايضيات 

 (فروس ية)
   انلغة الأملاهية     انلغة امعربية         

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

   امفلسفة

   امثالاثء

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

            
انلغة 

 االؤجنلزيية
  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

امرتبية 

 االؤسالمية
 امفلسفة

                 الأربعاء
انلغة 

 امفروس ية
    

    

 امخليس
امرايضيات 

 (فروس ية)
    

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

    

  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

انلغة 

 االؤيطامية
        

   امجلعة
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امرايضيات 

 (عربية)
  

امرايضيات 

 (عربية)
 انلغة امفروس ية

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

انلغة 

 االؤجنلزيية

علوم 

 املهندس
      

     امسبت
امرايضيات 

 (عربية)
  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

    

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

انلغة 

 االؤس باهية
        



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم وامتكنوموجيات امكهرابئية    --س نة اثهية        --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:00 23:30 

   االجنني

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

 انلغة امعربية    علوم املهندس
امفزيايء وامكميياء 

 (عربية)
 انلغة الأملاهية  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

   امفلسفة  

  

     امثالاثء

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

     انلغة االؤجنلزيية       علوم املهندس
امرتبية 

 االؤسالمية
   امفلسفة

     انلغة امفروس ية علوم املهندس             الأربعاء
    

امرايضيات 

 (فروس ية)

           امخليس

  

   انلغة االؤيطامية  

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

      

       امجلعة

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

           انلغة االؤجنلزيية   انلغة امفروس ية  

 امسبت
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امرايضيات 

 (عربية)
         انلغة االؤس باهية        

امرايضيات 

 (عربية)



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم وامتكنوموجيات املياكهيكية    --س نة اثهية       --سكل امباكموراي     

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
09:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:30 19:30 20:00 20:30 21:30 22:00 23:30 

   االجنني

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

 انلغة امعربية     
امفزيايء وامكميياء 

 (عربية)
 انلغة الأملاهية  

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

   امفلسفة  

  

     امثالاثء

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

     انلغة االؤجنلزيية        
امرتبية 

 االؤسالمية
   امفلسفة

     انلغة امفروس ية         علوم املهندس     الأربعاء
  

امرايضيات 

 (فروس ية)

   علوم املهندس       امخليس

    

   انلغة االؤيطامية

امفزيايء 

وامكميياء 

 (عربية)

      

       امجلعة

امفزيايء 

وامكميياء  

 (فروس ية)

           انلغة االؤجنلزيية علوم املهندس انلغة امفروس ية  

 امسبت
امرايضيات 

 (فروس ية)
  

امرايضيات 

 (عربية)
         انلغة االؤس باهية        

امرايضيات 

 (عربية)



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم الاكتصادية    --س نة اثهية      --سكل امباكموراي     
 

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

09:00 10:30 15:00 16:30 17:30 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 

   امفلسفة       انلغة الأملاهية     انلغة امعربية      االجنني

       امثالاثء
امتارخي 

 واجلغرافيا
 انلغة االؤجنلزيية  

الاكتصاد وامتنظمي 

 االؤداري نلملاوالت
  

امرتبية 

 االؤسالمية
 امفلسفة

 املاهون معلوميات امتدبري انلغة امفروس ية         امرايضيات الأربعاء
الاكتصاد امعام 

     واالؤحصاء

   امرايضيات   امخليس
الاكتصاد امعام 

 واالؤحصاء
           انلغة االؤيطامية  

     انلغة االؤجنلزيية   انلغة امفروس ية       امجلعة

احملاس بة 

وامرايضيات 

 املامية

    

           انلغة االؤس باهية           امسبت



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 احملاس بايتمسكل علوم امتدبري     --س نة اثهية       --سكل امباكموراي     
 

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

09:00 10:30 15:00 16:30 17:30 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 23:30 

   انلغة امعربية      االجنني

احملاس بة 

وامرايضيات 

 املامية

   امفلسفة       انلغة الأملاهية

  

       امثالاثء
امتارخي 

 واجلغرافيا
  

انلغة 

 االؤجنلزيية
 امفلسفة امرتبية االؤسالمية    

  

         امرايضيات الأربعاء
انلغة 

 امفروس ية

 معلوميات

 امتدبري
   املاهون

الاكتصاد وامتنظمي 

االؤداري 

     نلملاوالت

   امرايضيات   امخليس

  

  
انلغة 

 االؤيطامية
    

احملاس بة 

وامرايضيات 

 املامية

    

  

   انلغة امفروس ية       امجلعة
انلغة 

 االؤجنلزيية
  

الاكتصاد امعام 

 واالؤحصاء
      

الاكتصاد وامتنظمي 

 االؤداري نلملاوالت

           امسبت
انلغة 

 االؤس باهية
            



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امفنون امتطبيلية    --س نة اثهية       --سكل امباكموراي     
 

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

09:00 12:00 15:00 16:30 18:30 19:30 21:30 22:00 23:30 

   انلغة امعربية      االجنني
فن ثصممي امتواصل 

 واموسائط املتعددة
   فن ثصممي احمليط امفلسفة انلغة الأملاهية

 امفلسفة امرتبية االؤسالمية انلغة االؤجنلزيية           امثالاثء
فن ثصممي 

 املنتوج

 انلغة امفروس ية           الأربعاء
املعلوميات 

 والأهفوغرافيا

امرايضيات 

 (فروس ية)

       امخليس
    

   انلغة االؤيطامية
امثلافة امتشكيلية 

 واترخي امفن
  

       انلغة االؤجنلزيية   انلغة امفروس ية       امجلعة

 امسبت
امرايضيات 

 (فروس ية)

امرايضيات 

 (عربية)
     انلغة االؤس باهية      

امرايضيات 

 (عربية)



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل الآداب    --س نة اثهية       --سكل امباكموراي     
 

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

10:30 15:00 16:30 19:30 21:30 22:00 23:30 

 انلغة امعربية وأأداهبا   امفلسفة انلغة الأملاهية       االجنني

   امثالاثء
امرايضيات 

 (فروس ية)
   امفلسفة امرتبية االؤسالمية انلغة االؤجنلزيية  

 انلغة امفروس ية     (عربية)امرايضيات  الأربعاء
    

  

 امتارخي واجلغرافيا   امخليس
  

 انلغة امعربية وأأداهبا     انلغة االؤيطامية

       انلغة االؤجنلزيية انلغة امفروس ية     امجلعة

       انلغة االؤس باهية       امسبت



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

وساهية    --س نة اثهية       --سكل امباكموراي       مسكل امعلوم االؤ
 

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

10:30 15:00 16:30 19:30 21:30 22:00 23:30 

 انلغة امعربية وأأداهبا   امفلسفة انلغة الأملاهية       االجنني

   امثالاثء
امرايضيات 

 (فروس ية)
   امفلسفة امرتبية االؤسالمية انلغة االؤجنلزيية  

 انلغة امفروس ية     (عربية)امرايضيات  الأربعاء
    

  

 امتارخي واجلغرافيا   امخليس
  

 وأأداهباانلغة امعربية      انلغة االؤيطامية

       انلغة االؤجنلزيية انلغة امفروس ية     امجلعة

       انلغة االؤس باهية       امسبت



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل امعلوم امرشعية    --س نة اثهية        --سكل امباكموراي     
 

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

10:30 13:30 15:00 16:30 18:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:00 23:00 

   االجنني
علوم انلغة 

 وأأداهباامعربية 
     امفلسفة     انلغة الأملاهية      

     امثالاثء
امرايضيات 

 (فروس ية)
 امتارخي واجلغرافيا

امفرائض 

 وامتوكيت
   انلغة االؤجنلزيية

امتفسري 

 واحلديث

امرتبية 

 االؤسالمية
 امفلسفة

علوم انلغة 

 امعربية وأأداهبا

 الأربعاء
امرايضيات 

 (عربية)
         انلغة امفروس ية        

       امخليس
  

           انلغة االؤيطامية  

           انلغة االؤجنلزيية   انلغة امفروس ية       امجلعة

       امتوجيق امفله والأصول انلغة االؤس باهية           امسبت



 والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التربيت الىطنيت والتكىين المهني

 43 20 77 37 05: الفاكس/  70 18 77 37 05  : الهاتف –الرباط  –باب الرواح  –المقر المركسي للىزارة 

 2021-2020املومس ادلرايس 

 مسكل انلغة امعربية    --س نة اثهية        --سكل امباكموراي     
 

 امثلافية:  كناة امبث    --اس تعامل امزمن   
 

10:30 13:30 15:00 16:30 19:30 20:30 21:30 22:00 23:00 

   االجنني
علوم انلغة 

 وأأداهباامعربية 
     امفلسفة   انلغة الأملاهية    

     امثالاثء
امرايضيات 

 (فروس ية)
 امفلسفة امرتبية االؤسالمية امتفسري واحلديث انلغة االؤجنلزيية  

علوم انلغة امعربية 

 وأأداهبا

 الأربعاء
امرايضيات 

 (عربية)
       انلغة امفروس ية      

       امخليس
  

         انلغة االؤيطامية

         انلغة االؤجنلزيية انلغة امفروس ية       امجلعة

       امتوجيق انلغة االؤس باهية         امسبت


