
                

 برنامج بث الدروس على أثير إذاعة فاس الجهوية

2020أبريل  

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 الوحدة األسدس

القانون الجنائي العام 2 نجيب األعرج

القانون الجنائي الخاص 4 سعاد التيالي

عبد العزيز 
 ياشوتي

حكمة الشرق 2

1- 2علوم القرآن  2 الحسن بوقسيمي

 
 

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 الوحدة األسدس

 2 دمحم بخنيف
النظرية العامة 

لاللتزامات والعقود

القانون الجبائي 4 عبد اإلله طاهر

Maria 
Corcoles 

4 
fonetica y 
fonologia 

تحليل الخطاب 6 جمال بوطيب

 )ة(األستاذ
)ة(المحاضر  

 الوحدة األسدس

القانون التجاري 2 زهير نعيم

قانون الشركات 4 فؤاد معالل

 فقه النوازل 6 عبد هللا الهاللي

الفلسفة التحليلية 6 الحكيم بناني

جغرافية المغرب العامة 4 صباح بوصفيحة

 
 
 
 

 

برنامج بث الدروس على أثير إذاعة فاس الجهوية
 19إلى األحد  2020أبريل  13من اإلثنين 

 
 

 المؤسسة المسلك

 القانون الجنائي العام
الجذع  –القانون 

القانونية  كلية العلوم المشترك
واالقتصادية 
 واالجتماعية

د

 القانون الجنائي الخاص
الجذع  –القانون 

 المشترك
3

ب والعلوم اكلية اآلد الفلسفة حكمة الشرق
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

د

4 الدراسات اإلسالمية علوم القرآن 

 المؤسسة المسلك

النظرية العامة 
 لاللتزامات والعقود

الجذع المشترك –القانون  كلية العلوم القانونية  
واالقتصادية 
 واالجتماعية

د

الجذع المشترك –القانون  القانون الجبائي  3

fonetica y 
 

Etudes Espagnoles  كلية اآلداب والعلوم
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

د

4 الدراسات العربية تحليل الخطاب

 
 

 المؤسسة المسلك

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

 الدراسات اإلسالمية 
ب والعلوم اكلية اآلد

ظهر  اإلنسانية
 المهراز

و  الفلسفة الفلسفة التحليلية

 جغرافيا جغرافية المغرب العامة

  

 

برنامج بث الدروس على أثير إذاعة فاس الجهوية
 من اإلثنين 

 التاريخ *التوقيت

د 25و  2إلى س  2س   

 اإلثنين
 13 أبريل 

2020 

3د إلى س  25و  2س   

د 40و  3س  إلى 3س   

4د إلى س  40و  3س   

 التاريخ *التوقيت

د 30و  2إلى س  2س   

 الثالثاء
 14  

2020أبريل   

3د إلى س  30و  2س   

د 20و  3س  إلى 3س   

4د إلى س  20و  3س   

 التاريخ *التوقيت

د 25و  2س  إلى 2س   

 األربعاء
2020أبريل  15  

3د إلى س  25و  2س   

د 25و  3إلى س  3س   

و  3د إلى س  25و  3س 
45 

4د إلى س  45و  3س   



 
 )ة(األستاذ

)ة(المحاضر  
 التاريخ *التوقيت المؤسسة المسلك الوحدة األسدس

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

د 30و  2إلى س  2س   

 الخميس
أبريل  16 

2020 

الجذع المشترك –القانون  التنظيم القضائي 4 عبد القادر قرموش 3د إلى س  30و  2س    

كلية اآلداب والعلوم  تاريخ و حضارة النهضة األوروبية 2 عبد الهادي البياض
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

د 36و  3إلى س  3س   

1- 2علوم القرآن  2 الينبعي دمحم 4د إلى س  36و  3س  الدراسات اإلسالمية   

 
 )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 35و  2إلى س  2س   

 الجمعة
أبريل  17 

2020 

الجذع المشترك –القانون  وسائل األداء واإلئتمان 4 بهيجة فردوس و  3د إلى س  35و  2س  
د 5  

ب والعلوم اكلية اآلد الدراسات اإلسالمية االجتهاد 6 رفيع محماد
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

و  3د إلى س  5و  3س 
د 30  

القادر عواد عبد  2 
ExpresionEscrita y 

Redaccion II 
Etudes Espagnoles  4د إلى س  30و  3س  

 
 

 )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   

 السبت
أبريل  18 

2020 

 4 أمين السعيد
حقوق اإلنسان والحريات 

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

1- 2علوم القرآن  2 الحسن بوقسيمي  الدراسات اإلسالمية 
ب والعلوم اكلية اآلد

ظهر  اإلنسانية
 المهراز

د 20و  3س  إلى  3س   

 مسلك الجغرافيا جغرافية اقتصادية 2 ليلى مزور
و  3د إلى س  20و  3س 

40 

4د إلى س  40و  3س  مسلك الفلسفة الهرمينوطقيا 6 مصطفى العارف  

 
 )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 26و  2إلى س  2س   

 األحد
أبريل  19 

2020 

الجذع المشترك –القانون  القانون الجنائي الخاص 4 سعاد التيالي و  2د إلى س  26و  2س  
د 55  

 الدراسات اإلسالمية السنن 6 البنعيادي دمحم

ب والعلوم اكلية اآلد
ظهر  اإلنسانية

 المهراز

و  3د  إلى س  55و  2س 
د 20  

و  3د إلى س  20و  3س  جغرافيا لغة و مصطلحات 2 حنشان دمحم
30 

4د إلى س  30و  3س  Etudes espagnoles ثقافة عربية 2 إدريس الذهبي  

 
 

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

 


