
                

 برنامج بث الدروس على أثير إذاعة فاس الجهوية

2020أبريل  

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 الوحدة األسدس

 2 دمحم بخنيف
النظرية العامة لاللتزامات 

 والعقود

القانون الجبائي 4 عبد اإلله طاهر

1- 2علوم القرآن  2 الينبعي دمحم

عبد الهادي 
 البياض

النهضة األوروبية 2

 االجتهاد 6 رفيع محماد

Poesía española 6 عزيز التازي

 
 

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 الوحدة األسدس

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
 واالجتماعية

األستاذ العميد دمحم 
 بوزالفة

القانون التجاري 2 زهير نعيم

قانون الشركات 4 فؤاد معالل

جغرافية المغرب 4 صباح بوصفيحة

التواصل وبناء الخطاب 6 رايص نورالدين

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 الوحدة األسدس

القانون الدولي العام 2 سعيد الصديقي

التنظيم القضائي 4 عبد القادر قرموش

دمحم منادي 
 اإلدريسي

الفلسفة الحديثة 4

 االجتهاد 6 رفيع محماد

 

 

برنامج بث الدروس على أثير إذاعة فاس الجهوية

 26إلى األحد  2020أبريل  20من اإلثنين 

 

 المؤسسة المسلك

النظرية العامة لاللتزامات 
 

الجذع  –القانون 
كلية العلوم القانونية  – المشترك

واالقتصادية 
 واالجتماعية

د

 القانون الجبائي
الجذع  –القانون 

 – المشترك
و 

 الدراسات اإلسالمية علوم القرآن 

كلية اآلداب والعلوم 
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

و  

 3 تاريخ و حضارة النهضة األوروبية

و  الدراسات اإلسالمية 

Poesía española Etudes Espagnoles 

 المؤسسة المسلك

األستاذ العميد دمحم   إجراءات و تدابير للدراسة عن بعد
في جامعة سيدي دمحم بن عبد هللا بفاس   

د

الجذع المشترك –القانون  القانون التجاري كلية العلوم القانونية  – 
واالقتصادية 
 واالجتماعية

و  

الجذع المشترك –القانون  قانون الشركات 3د  إلى س  – 

كلية اآلداب والعلوم  الجغرافيا جغرافية المغرب
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

د

4 الدراسات العربية التواصل وبناء الخطاب

 
 

 المؤسسة المسلك

الجذع المشترك –القانون  القانون الدولي العام كلية العلوم القانونية  
واالقتصادية 
الجذع المشترك –القانون  التنظيم القضائي واالجتماعية  

كلية اآلداب والعلوم  مسلك الفلسفة الفلسفة الحديثة
ظهر  اإلنسانية

 الدراسات اإلسالمية المهراز
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 من اإلثنين 

 التاريخ *التوقيت

د 25و  2إلى س  2س   

 اإلثنين
أبريل  20 

2020 

و  2د إلى س  25و  2س 
د 55  

 3د  إلى س  55و  2س  
د 10  

3د إلى س  10و  3س 
د 25و  

و  3د إلى س  25و 3س 
د 40  

4د إلى س  40و 3س   

 التاريخ *التوقيت

د 10و  2س  إلى 2س   

 الثالثاء
أبريل  21  

2020 

 2د إلى س  10و  2س 
د 35  

د  إلى س  35و  2س    

د 26و 3إلى س   3س   

4د إلى س  26و 3س   

 التاريخ *التوقيت

د 27و  2إلى س  2س   

 األربعاء
أبريل  22 

2020 

3د إلى س  27و  2س   

د 30و  3إلى س  3س   

4د إلى س  30و  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 25و  2إلى س  2س   

 الخميس
أبريل  23 

2020 

الجذع المشترك –القانون  وسائل األداء واإلئتمان 4 بهيجة فردوس و  2د إلى س  25و  2س  
د 55  

 Introduction à 2 خديجة حصالة
l’interculturel 

Etudes Françaises  كلية اآلداب والعلوم
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

و  3د إلى س  55و  2س  
د 25  

4د إلى س  25و  3س  الدراسات العربية الداللة 4 دمحم الهاشمي  

 
 

 )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 25و  2إلى س  2س   

 الجمعة
أبريل  24 

2020 

 4 أمين السعيد
حقوق اإلنسان والحريات 

 العامة
الجذع المشترك –القانون  و  2د إلى س  25و  2س  

د 50  

كلية اآلداب والعلوم  الدراسات العربية التواصل وبناء الخطاب 6 رايص نورالدين
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

و  3د إلى س  50و  2س  
د 20  

4د إلى س  20و  3س  Morphosyntaxe 2 Etudes Françaises 4 رحمة بربارة  

 
 

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

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

د 28و  2إلى س  2س   

 السبت 
أبريل 25  
 2020  

الجذع المشترك –القانون  القانون الجنائي الخاص 4 سعاد التيالي و  2د إلى س  28و  2س  
د 57  

المغربجغرافية  4 صباح بوصفيحة كلية اآلداب والعلوم  الجغرافيا 
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

و  3د إلى س  57و  2س  
د 17  

4د إلى س  17و  3س  الدراسات اإلسالمية السنن 6 البنعيادي دمحم  

 
 

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 ظهر المهراز

 األستاذ العميد خالد لزعر
 التعليم عن بعد بالوسائط الرقمية

اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر المهراز في كلية   
د 10و  2إلى س  2س   

 األحد
أبريل  26 

2020 

 2 دمحم بخنيف
النظرية العامة لاللتزامات 

 والعقود
الجذع المشترك –القانون  كلية العلوم القانونية  

واالقتصادية 
 واالجتماعية

و  2د إلى س  10و  2س 
د 36  

الجذع المشترك –القانون  القانون الجبائي 4 عبد اإلله طاهر   3د  إلى س  36و  2س   
د 3و   

كلية اآلداب والعلوم  الدراسات العربية التواصل وبناء الخطاب 6 رايص نورالدين
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

 3د  إلى س  3 و  3س 
د 24و  

4د إلى س  24و 3س  مسلك الفلسفة فلسفة التاريخ 6 دمحم أيت حمو  

 
 

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

 


