
            
 

 برنامج بث الدروس على أثير إذاعة فاس الجهوية
 

2020أبريل  12األحد  إلى 2020أبريل  6من اإلثنين   

 
  (ة)األستاذ

(ة) المحاضر  
 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

 2 أحمد مفيد
النظرية العامة للقانون  

 الدستوري 
الجذع   –القانون  

العلوم القانونية كلية  المشترك 
واالقتصادية  
 واالجتماعية 

د  25و  2إلى س  2س   

 اإلثنين 
2020أبريل   6  

 4 أمين السعيد
حقوق اإلنسان والحريات  

 العامة 
الجذع   –القانون  

 المشترك 
3د إلى س   25و  2س   

كلية اآلدب والعلوم   الفلسفة  الجماليات 4 محمد حجاوي
ظهر   اإلنسانية

 المهراز 

د  25و  3إلى س  3س   

 Einführung in das 2 محمد لعسري
wissenschaftlicheArbeiten 4د إلى س   25و  3س  الدراسات األلمانية   

 
  (ة)األستاذ

(ة) المحاضر  
 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

الجذع المشترك  –القانون   القانون الجنائي العام 2 نجيب األعرج كلية العلوم القانونية  
واالقتصادية  
 واالجتماعية 

د  25و  2إلى س  2س   

 
 الثالثاء 

2020أبريل  7 

الجذع المشترك  –القانون   القانون الجنائي الخاص 4 سعاد التيالي  
و   2د إلى س   25و  2س 

د  50  

عبد الهادي 
 البياض

األوروبية النهضة   2  تاريخ و حضارة  
كلية اآلداب والعلوم 

ظهر   اإلنسانية
 المهراز 

و   3د إلى س   50و  2س 
د  15  

و   3د إلى س   15و  3س  جغرافيا  جغرافية المغرب العامة  4 صباح بوصفيحة
د  40  

عبد العزيز 
 ياشوتي

4د إلى س   40و  3س  الفلسفة  حكمة الشرق  2  

 
  (ة)األستاذ

(ة) المحاضر  
 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

 2 محمد بخنيف
النظرية العامة لاللتزامات  

 والعقود
الجذع المشترك  –القانون   كلية العلوم القانونية  

واالقتصادية  
 واالجتماعية 

د  25و  2إلى س  2س   
 
 
 

 األربعاء 
2020أبريل  8 
 

الجذع المشترك  –القانون   القانون الجبائي  4 عبد اإلله طاهر 3د إلى س   25و  2س    

كلية اآلدب والعلوم   الدراسات اإلسالمية  االجتهاد  6 رفيع محماد
ظهر   اإلنسانية

 المهراز 

د  25و  3إلى س  3س   

MariaCorcoles 2 Gramatica  4د إلى س   25و  3س  الدراسات اإلسبانية  

 
 
 
 
 
 



  (ة)األستاذ
(ة) المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

الجذع المشترك  –القانون   القانون التجاري  2 زهير نعيم كلية العلوم القانونية  
واالقتصادية  
 واالجتماعية 

د  30و  2إلى س  2س   

 الخميس 
2020أبريل   9  

الجذع المشترك  –القانون   قانون الشركات 4 فؤاد معالل  3د إلى س   30و  2س    

لبحر محمد  كلية اآلدب والعلوم   الجغرافيا  نبات وتربة  4 
ظهر   اإلنسانية

 المهراز 

د  40و  3إلى س  3س   

مدني الصادق 
 علوي

4 Media Literacy Etudes anglaises  4د إلى س   40و  3س  

 
  (ة)األستاذ

(ة) المحاضر  
 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

الجذع المشترك  –القانون   القانون الدولي العام 2 سعيد الصديقي كلية العلوم القانونية  
واالقتصادية  
 واالجتماعية 

د  25و  2إلى س  2س   

 الجمعة 
2020أبريل   10  

عبد القادر 
 قرموش

الجذع المشترك  –القانون   التنظيم القضائي 4 و   3د إلى س   25و  2س  
د  7  

كلية اآلدب والعلوم   الدراسات اإلسالمية فقه النوازل 6 عبد هللا الهاللي
ظهر   اإلنسانية

 المهراز 

و   3د إلى س  7و  3س 
د  24  

ونيثسعيد الم  2 Leseverstehen Etudes germaniques  4د إلى س   24و  3س  

 
 

  (ة)األستاذ
(ة) المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

عبد الواحد 
 القريشي

الجذع المشترك  –القانون   التنظيم اإلداري 2 كلية العلوم القانونية  
واالقتصادية  
 واالجتماعية 

د  29و  2إلى س  2س   

 السبت 
2020أبريل   11  

الجذع المشترك  –القانون   وسائل األداء واإلئتمان 4 بهيجة فردوس 3د إلى س   29و  2س    

عبد الهادي 
 البياض

 النهضة األوروبية 2
و حضارة تاريخ  

 
كلية اآلدب والعلوم  

ظهر   اإلنسانية
 المهراز 

د  20و  3إلى س  3س   

4د إلى س   20و  3س  Poesía española Etudes Espagnoles 6 عزيز التازي  

 
  (ة)األستاذ

(ة) المحاضر  
 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

 2 أحمد مفيد
النظرية العامة للقانون  

 الدستوري 
الجذع المشترك  –القانون   كلية العلوم القانونية  

واالقتصادية  
 واالجتماعية 

د  30و  2إلى س  2س   

 األحد
2020أبريل   12  

 4 أمين السعيد
حقوق اإلنسان 
 والحريات العامة

الجذع المشترك  –القانون    
3د إلى س   30و  2س   

 2 مصطفى قشوح
المنطق االرسطي 

االستدالل وآليات   
كلية اآلدب والعلوم   الفلسفة

ظهر   اإلنسانية
 المهراز 

د  20و 3إلى س   3س   

4د إلى س   20و  3س  تاريخ و حضارة  النهضة األوروبية  2 عبد الهادي البياض   

 
 

 *ترقبوا إعادة البث مساء نفس اليوم من الساعة 6 الى 8 مساءً 

 


