
 
 

 إذاعة راديو بلوس فاس برنامج بث الدروس على أثير

 2020أبريل   10الجمعة 2020إلى   2020أبريل  6من اإلثنين 
 

 

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

 الشريعة و القانون مادة القانون الدستوري 2 بوشعيب أوعبي

 كلية الشريعة فاس
د 25و  2إلى س  2س   

 

 اإلثنين

أبريل  6

2020 

3د إلى س  25و  2س  الشريعة و القانون فقه المعاوضات 4 حكيمة الحطري  

 علم االجتماع سوسيولوجيا التنظيمات 2 كوثر لبداوي
كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية سايس

د 25و  3إلى س  3س   

1التركيب  4 العربي مموش األمازيغيةالدراسات   4د إلى س  25و  3س    

 

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

 الشريعة و القانون فقه العبادات في الفقه المالكي 2 محمد الفروني

 كلية الشريعة فاس

د 30و  2إلى س  2س   

 الثالثاء

أبريل  7

2020 

3د إلى س  30و  2س  الشريعة و القانون مقاصد الشريعة 4 عبدالكريمالهواوي  

محمد شكري 
 عراقي حسني

 الدراسات العربية النظرية اللغوية القديمة 6
كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية سايس

د 30و  3إلى س  3س   

 2 يوسف القيدي
Business 

Communication 
اإلنجليزيةالدراسات  4د إلى س  30و  3س    

 

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

 الشريعة و القانون آحاديث األحكام 2 المصطفى زمهنى

 كلية الشريعة فاس

د 22و  2إلى س  2س   

 

 األربعاء

2020أبريل  8 

 

عبد السالم 
 الجميلي

القانونالشريعة و  العبادات 4  
د إلى 22و  2س   

52و  2س   

 4 سعد الدين إكمان
سوسيولوجية الفقر 

 والهشاشة
 علم االجتماع

كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية سايس

د إلى 52و  2س   

د 20و  3س   

 التاريخ والحضارة تاريخ اإلغريق والرومان 2 فاطمة منقاشي
د إلى 20و  3س   

د 40و  3س   

4د إلى س  40و  3س  الدراسات العربية شعر حديث 2 محمدكنوني  

 

 

 

 

 



 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

يات األحكامآ 2 مصطفى زمهنى والقانونالشريعة    

 كلية الشريعة فاس

د 28و  2إلى س  2س   

 الخميس

2020أبريل  9  

والقانونالشريعة  القانون الجنائي العام 4 نادية النحلي  
 2د إلى س  28و  2س 

د 47و  

 2 مصطفى أعوين
األدب األمازيغي: من 
 الشفوي إلى المكتوب

 الدراسات األمازيغية
كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية سايس

 3د إلى س  47و 2س 

د 8و   

موالي ادريس 
 المعروف

2 
Reading 

Comprehension 
and Précis 2 

 الدراسات اإلنجليزية
 3د إلى س  8و  3س 

د 48و   

 

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

 الشريعة و القانون فقه التبرعات 4 محمد الفرحاني

 كلية الشريعة فاس

د 28و  2إلى س  2س   

 الجمعة

أبريل  10

2020 

الدين بدر 
 حميدي

3د إلى س  28و  2س  الشريعة و القانون فقه العبادات 4  

 علوم اإلعالم والتواصل االتصال المؤسساتي 4 محمد القاسمي

كلية اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية سايس

د 18و  3إلى س  3س   

المصطفى 
 عمراني

 علوم اإلعالم والتواصل الخطاب اإلشهاري 4
 3د إلى س  18و  3س 

د 31و   

عبد الغني 
 الهيماني

6 
Littérature 
comparée 

 الدراسات الفرنسية
 3د إلى س  31و  3س 

د 55و   

 

 * ترقبوا إعادة البث مساء نفس اليوم من الساعة 8 الى 10 ليال


