
 

  
  مبراكز �م��ا�ت الس�بعة عرش املعمتدة من طرف اجلامعة

 

 ابتداء من من ا+ورة العادیة بعرا$ل#س�بة "لفصل ال
  :  الفضاءات التالیةوذ/ يف 

عنيةالم المؤسسات  

كلية العلوم السماللية؛
كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

كلية اللغة العربية؛
.كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية األداب والعلوم اإلنسانية؛

  ).القانون بالعربية(كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية 

  ؛السماللية

  ؛كلية اللغة العربية

القانون بالفرنسية (كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية 
.(  

  كلية العلوم السماللية؛

  .كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية

  كلية األداب والعلوم اإلنسانية؛

  .كلية اللغة العربية

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .اإلنسانيةكلية األداب والعلوم 

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

.كلية األداب والعلوم اإلنسانية
  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

بال_على_نبقاو  

  الفضاءات ا5صصة لالم��ا�ت
مبراكز �م��ا�ت الس�بعة عرش املعمتدة من طرف اجلامعة

$ل#س�بة "لفصل ال، 2019-2020ام��ا�ت ا+ورة الربیعیة 8رمس الس�نة اجلامعیة 
وذ/ يف  ،اجلامعةيف مراكز �م��ا�ت اليت اعمتدهتا  س�تجرى

 الفضاءات المخصصة لالمتحانات

بالثانوية التأهيلية بئر " Chapiteau " القاعة المتنقلة 
  أنزران بتحناوت

كلية العلوم السماللية؛   

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛   

كلية اللغة العربية؛   

 كلية األداب والعلوم اإلنسانية

 جرير القاعة متعددة الرياضات بن
كلية األداب والعلوم اإلنسانية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية 

  المركب الثقافي شارع المسيرة قرب الملعب البلدي

السمالليةكلية العلوم 
كلية اللغة العربية

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية 
).واقتصاد وتسيير

بالمركب الرياضي " Chapiteau " القاعة المتنقلة 
  

كلية العلوم السماللية؛
كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية

  المغطاة
كلية األداب والعلوم اإلنسانية؛

كلية اللغة العربية

بالمركز الجامعي " Chapiteau " القاعة المتنقلة 
 بقلعة السراغنة

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
كلية األداب والعلوم 

بالمدرسة العليا " Chapiteau " القاعة المتنقلة 
 للتكنولوجيا بالصويرة

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
 كلية األداب والعلوم اإلنسانية

بالثانوية اإلعدادية  "Chapiteau " القاعة المتنقلة 
 عالل الفاسي باليوسفية

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
كلية األداب والعلوم اإلنسانية

 المدرسة العليا للتكنولوجيا بأسفي

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛كلية 
كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  

 فندق تماسينت بتنغير

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

 

  

مبراكز �م��ا�ت الس�بعة عرش املعمتدة من طرف اجلامعة
ام��ا�ت ا+ورة الربیعیة 8رمس الس�نة اجلامعیة سFGطلق 
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  المركز

  تمركز تحناو
القاعة المتنقلة 

أنزران بتحناوت

  مركز بن جرير

القاعة متعددة الرياضات بن

المركب الثقافي شارع المسيرة قرب الملعب البلدي

  مركز شيشاوة

القاعة المتنقلة 
  بشيشاوة

المغطاة القاعة

  مركز قلعة السراغنة
القاعة المتنقلة 
بقلعة السراغنة

  مركز الصويرة
القاعة المتنقلة 

للتكنولوجيا بالصويرة

  مركز اليوسفية
القاعة المتنقلة 

عالل الفاسي باليوسفية

المدرسة العليا للتكنولوجيا بأسفي  سفيأمركز 

فندق تماسينت بتنغير  مركز تنغير



 

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  .كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية

  كلية العلوم السماللية؛

  اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  االقتصادية واالجتماعية؛كلية العلوم القانونية 

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .اإلنسانيةكلية األداب والعلوم 

  كلية العلوم السماللية؛

  كلية اللغة العربية؛

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  .كلية األداب والعلوم اإلنسانية

، حRث www.uca.maٕاىل موقع اجلامعة Lرب الرابط 

بال_على_نبقاو  

كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  بورزازاتقاعة الرياضات 
  

كلية األداب والعلوم اإلنسانية

 - شارع دمحم الخامس  –قصر المؤتمرات 

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية

 مدرسة سيدي دمحم بناصر للتعليم العتيق بزاكورة

كلية العلوم السماللية؛
اللغة العربية؛كلية 

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
كلية األداب والعلوم اإلنسانية

 المركب التربوي األمين بالعيون

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
كلية األداب والعلوم اإلنسانية

 الداخلة - القاعة المغطاة بالحي اإلداري 

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
كلية األداب والعلوم اإلنسانية

 - الخزانة الوسائطية بشارع المقاومة حي لَكويرة 
السماللية؛كلية العلوم 

كلية اللغة العربية؛
كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

كلية األداب والعلوم اإلنسانية

قاعة دار الشباب المغرب العربي شارع عمر بن 
  الخطاب ببني مالل

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية 
كلية األداب والعلوم اإلنسانية

والقاعة " Chapiteau " القاعة المتنقلة 
  بالمركب الرياضي بأزياللالمغطاة 

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
كلية األداب والعلوم 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس 
 ماسة بإنرَكان

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة العربية؛

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  كلية العلوم السماللية؛

  العربية؛كلية اللغة 

  كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛

  كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  

ٕاىل موقع اجلامعة Lرب الرابط  الطلبةیلج �م��ان، ج�یاز ال �س�تدLاء
  :Lىل التوايل ويه ، ن من ذ/ميكِّ یو[د رابط \اص 8لك مؤسسة 

  /http://resflsh.uca.ma :اlٓداب والعلوم إالhسانیة مبراfش

  مركز ورزازات

قاعة الرياضات 

قصر المؤتمرات 

مدرسة سيدي دمحم بناصر للتعليم العتيق بزاكورة  مركز زاَكورة

المركب التربوي األمين بالعيون  مركز العيون

القاعة المغطاة بالحي اإلداري   مركز الداخلة

  مركز َكلميم
الخزانة الوسائطية بشارع المقاومة حي لَكويرة 

 َكلميم

  مركز بني مالل
قاعة دار الشباب المغرب العربي شارع عمر بن 

الخطاب ببني مالل

 مركز أزيالل
القاعة المتنقلة 

المغطاة 

  مركز أكادير
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس 

ماسة بإنرَكان

  مركز مراكش

كلية العلوم السماللية؛
كلية اللغة 

كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية؛
كلية األداب والعلوم اإلنسانية

  

  
  
  
  

�س�تدLاءمن pٔ[ل احلصول Lىل و 
یو[د رابط \اص 8لك مؤسسة 

  شلكیةfسانیة مبراhٓداب والعلوم إالlا



 

  

services.fsjes.uca.ma/student/inscriptionexam-http://e   

 
وLىل الطلبة احلضور ٕاىل مقرات  .مبواقع املؤسسات املذrورة

 ٔvو $للكیة املتعددة التخصصات بpٔ ىل سفي، فميكهنمL احلصول

 

بال_على_نبقاو  

    /http://convocation.fssm.uca.ma/1920 :لكیة العلوم السماللیة مبراfش

services.fsjes.uca.ma/student/inscriptionexam:مبراfشو�ج�عیة لكیة العلوم القانونیة و�ق�صادیة 

  https://www.uca.ma/flam/fr/news/16277 :لكیة ا"لغة العربیة مبراfش
مبواقع املؤسسات املذrورة املوضوLة لهذا الغرضابط وLرب نفس الر 

  .ساLة Lىل اlٔقل ق�ل موLد �م��ان

pٔو $للكیة املتعددة التخصصات بvٔ  وف� یتعلق $لطلبة املس�لني $ملركز اجلامعي بقلعة الرساغنة
  .لومات هبذا الشvٔن مبوقع لك مؤسسة Lىل �دة

 شfلكیة العلوم السماللیة مبرا

  لكیة العلوم القانونیة و�ق�صادیة

 شfلكیة ا"لغة العربیة مبرا
Lرب نفس الر احلصول Lلهيا كام ميكن 

ساLة Lىل اlٔقل ق�ل موLد �م��ان�م��ا�ت 
  

وف� یتعلق $لطلبة املس�لني $ملركز اجلامعي بقلعة الرساغنة
لومات هبذا الشvٔن مبوقع لك مؤسسة Lىل �دةاكفة املع

  


