
برنامج بث الدروس على أثير إذاعة راديو بلوس فاس

2020أبريل  24

) ة(األستاذ
ة(المحاضر ) 

الوحدة األسدس

فقه التبرعات 4 فاطمة ملول

مقاصد الشريعة 4 حمو اورامو

النهضة األوربية 2 فاطمة منقاشي

المواريث 4 عبدالكريم القاللي

 
 

) ة(األستاذ
ة(المحاضر ) 

 الوحدة األسدس

المواريث 6 عبد السالم الزياني

عبد السالم 
 الجميلي

العبادات 2

Postcolonial Literature 6 نعيمة لومو

Poésie (19e Siècle) 4 حكيمة لوكيلي

) ة(األستاذ
ة(المحاضر ) 

 الوحدة األسدس

 4 حكيمة الحطري
التشريع الجنائي 

 اإلسالمي

أحاديث األحكام 2 دمحم والسو

 المواريث 4 عبدالكريم القاللي

2التركيب  6 العربي مموش  

 

 

 

 

 

برنامج بث الدروس على أثير إذاعة راديو بلوس فاس

24إلى الجمعة  2020أبريل  20من اإلثنين 

 المؤسسة المسلك الوحدة

 الشريعة و القانون فقه التبرعات
 كلية الشريعة فاس

 الشريعة و القانون مقاصد الشريعة

كلية اآلداب والعلوم  التاريخ والحضارة النهضة األوربية
 اإلنسانية سايس

 الدراسات اإلسالمية المواريث

 المؤسسة المسلك 

 الشريعة و القانون المواريث
 كلية الشريعة فاس

  الشريعة و القانون العبادات

Postcolonial Literature كلية اآلداب والعلوم  الدراسات اإلنجليزية
 اإلنسانية سايس

 

(19e Siècle) الدراسات الفرنسية 

 
 

 المؤسسة المسلك

التشريع الجنائي 
 

 الشريعة و القانون
 كلية الشريعة فاس

 الشريعة و القانون أحاديث األحكام

كلية اآلداب والعلوم  الدراسات اإلسالمية 
 اإلنسانية سايس

 الدراسات األمازيغية 

 

 برنامج بث الدروس على أثير إذاعة راديو بلوس فاس

 من اإلثنين 

 التاريخ *التوقيت

د 25و  2إلى س  2س   

اإلثنين 
أبريل  20

2020 

 2د إلى س  25و  2س 
د 55و   

 3د إلى س  55و  2س 
د 15و   

4د إلى س  15و  3س   

 التاريخ *التوقيت

د 25و  2إلى س  2س   

 الثالثاء
أبريل  21

2020 

 2د إلى س  25و  2س 
د 55و   

 3د إلى س  55و  2س 
د 20و   

4د إلى س  20و  3س   

 التاريخ *التوقيت

 28و  2إلى س  2س 
 د

 األربعاء
أبريل  22 

2020 

د إلى س  28و  2س 
د 57و  2  

 22و  3إلى س   3س 
 د

د إلى س  22و  3س 
4 



 

) ة(األستاذ
ة(المحاضر ) 

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

والقانون الشريعة المعاوضات 4 دمحم قراط  
 كلية الشريعة فاس

د 25و  2إلى س  2س   

 الخميس
أبريل  23 

2020 

 2 رضوان بن صابر
نظرية االلتزام في 

 القانون
و  2د إلى س  25و  2س  الشريعة والقانون

د 55  

عبد الغني 
 الهيماني

6 Littérature comparée كلية اآلداب والعلوم  الدراسات الفرنسية
 اإلنسانية سايس

 3د  إلى س  55و  2س  
د 15و   

 2 يوسف القيدي
Business 

Communication 4د إلى س  15و  3س  الدراسات اإلنجليزية  

 

) ة(األستاذ
ة(المحاضر ) 

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

عبد السالم 
 العمراني

2 
نظرية االلتزام في الفقه 

 اإلسالمي
 الشريعة و القانون

 كلية الشريعة فاس
د 25و  2إلى س  2س   

 الجمعة
أبريل  24 

2020 

عبد اللطيف 
 سعيدهللا

و  2د إلى س  25و  2س  الشريعة و القانون القانون الدستوري 2
د 55  

 الدراسات األمازيغية المناهج األدبية 2 مصطفى أعوين

كلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية سايس

 3د  إلى س  55و  2س  
د 10و   

 3د إلى س  10و  3س  الدراسات اإلنجليزية Oral Communication 2 خديجة سكال
د 25و  

عبد الغني 
 الهيماني

6 Littérature comparée 4د إلى س  25و 3س  الدراسات الفرنسية  

 

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


