
Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 

 

 مالحظة هامة

 

يتغير حسب اليوم  الذيالمرجو من طلبة شعبة القانون االنتباه الى توقيت االمتحانات 

 والفوج
 

 

 

 

 

 

 

 

  

HP
planification



Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 2020-2120املوسم الجامعي : 

 مسلك الذراساث القاهوهيت   

 Aفوج   -  استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث السذاس ي ألاول 

 عادًتالالذورة 

حذةالو  ألاستار التوقيت  التاريخ 

 السبت  M01 القاهوهيت العلوم  إلى مذخل بوكبيط/  د.أ 00: 13  -  00: 12

 M02 إلاسالميت الضريعت تلذراس مذخل الطاهري  ج/ د.أ 15: 14  -  15 : 13 13/02/2021

 M03 السياسيت العلوم إلى مذخل الرضواوي د.أ 00: 10  -  00: 09
 الاربعاء

 M04 الذوليت العالقاث إلى مذخل حلطي/  د.أ 15: 11  -  15 : 10 17/02/2021

 M07 1و املغطلحاث القاهوهيت  اللغاث الغضام الضعيبي/  د.أ 30: 16  - 30: 15
 الجمعة

19/02/2021 

09 :00  -  10 :00 
 عكاصت/  د.أ

 M05 الاحتماعيت و القاهوهيت  العلوم مىاهج
السبت 

 M06 التذبير و  الاقتغادًت العلوم إلى  مذخل براوس يال /  د.أ 15: 11  -  15: 10 20/02/2021

A فوج  

 مالحظة هامة

ي يتغير ذالمرجو االنتباه الى التوقيت ال

و الفوج حسب اليوم  
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 2020-2120املوسم الجامعي : 

 مسلك الذراساث القاهوهيت   

   Bفوج   -     استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث السذاس ي ألاول 

 العادًتالذورة 

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 السبت  M01 القاهوهيت العلوم  ىإل مذخل بوكبيط/  د.أ 00: 13  -  00: 12

 M02 إلاسالميت الضريعت تلذراس مذخل خرطت/  د.أ 15: 14  -  15 : 13 13/02/2021

 M03 السياسيت العلوم إلى مذخل الرضواوي د.أ 00: 10  -  00: 09
 الاربعاء

 M04 الذوليت العالقاث إلى مذخل عىتار/  د.أ 15: 11  -  15 : 10 17/02/2021

 M07 1و املغطلحاث القاهوهيت  اللغاث معتمذ/  د.أ 30: 16  - 30: 15
 الجمعة

19/02/2021 

09 :00  -  10 :00 
 

 عكاصت/  د.أ
السبت  M05 الاحتماعيت و القاهوهيت  العلوم مىاهج

 M06 التذبير و  الاقتغادًت العلوم إلى  مذخل براوس يال/   د.أ 15: 11  -  15: 10 20/02/2021

 

 B فوج

ABB 

 مالحظة هامة

ي يتغير ذالمرجو االنتباه الى التوقيت ال

و الفوج حسب اليوم  
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 2020-2120سم الجامعي : املو 

 مسلك الذراساث القاهوهيت   

 Cفوج   -  استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث السذاس ي ألاول 

 العادًتالذورة 

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 السبت  M01 القاهوهيت العلوم  إلى مذخل بوكبيط/  د.أ 00: 13  -  00: 12

 M02 إلاسالميت الضريعت تلذراس مذخل كبوري/  د.أ 15: 14  -  15 : 13 13/02/2021

 M03 السياسيت العلوم إلى مذخل عىتار/  د.أ 00: 10  -  00: 09
 الاربعاء

 M04 الذوليت العالقاث إلى مذخل عىتار/  د.أ 15: 11  -  15 : 10 17/02/2021

 M07 1و املغطلحاث القاهوهيت  اللغاث معتمذ/  د.أ 30: 16  - 30: 15
ةالجمع  

19/02/2021 

09 :00  -  10 :00 
 حلطي/  د.أ

 M05 الاحتماعيت و القاهوهيت  العلوم مىاهج
السبت 

 M06 التذبير و  الاقتغادًت العلوم إلى  مذخل براوس يال/   د.أ 15: 11  -  15: 10 20/02/2021

Cفوج   

 مالحظة هامة

ي يتغير ذتباه الى التوقيت الالمرجو االن

و الفوج حسب اليوم  
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 2020-2120املوسم الجامعي : 

 مسلك الذراساث القاهوهيت   

   Dفوج   -     بامتحاهاث السذاس ي ألاول  استعمال السمً الخاظ

 العادًتالذورة 

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 السبت  M01 القاهوهيت العلوم  إلى مذخل أهتوث/  د.أ 30: 16  - 30: 15

 M02 إلاسالميت الضريعت تلذراس مذخل كبوري/  د.أ 45: 17  -  45 : 16 13/02/2021

 M03 السياسيت العلوم إلى مذخل أعراب/  د.أ 00: 13  -  00: 12
 الاربعاء

 M04 الذوليت العالقاث إلى مذخل بوبوش/  د.أ 15: 14  -  15 : 13 17/02/2021

 M07 1و املغطلحاث القاهوهيت  اللغاث أقاللوش/  د.أ 45: 17  -  45 : 16
 الجمعة

19/02/2021 

12 :00  -  13 :00 
 بوبوش/  د.أ

 M05 الاحتماعيت و هوهيتالقا  العلوم مىاهج
السبت 

 M06 التذبير و  الاقتغادًت العلوم إلى  مذخل بلهادي/   د.أ 15: 14  -  15 : 13 20/02/2021

Dفوج   

 مالحظة هامة

ي يتغير ذالمرجو االنتباه الى التوقيت ال

و الفوج حسب اليوم  
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 2020-2120املوسم الجامعي : 

 مسلك الذراساث القاهوهيت   

 Eفوج   -  استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث السذاس ي ألاول 

 العادًتالذورة 

ستارألا  التوقيت  التاريخ الوحذة 

 السبت  M01 القاهوهيت العلوم  إلى مذخل أهتوث/  د.أ 30: 16  - 30: 15

 M02 إلاسالميت الضريعت تلذراس مذخل معتمذ / د.أ 45: 17  -  45 : 16 13/02/2021

 M03 السياسيت العلوم إلى مذخل أعراب/  د.أ 00: 13  -  00: 12
 الاربعاء

 M04 الذوليت العالقاث إلى مذخل بوبوش/  د.أ 15: 14  -  15 : 13 17/02/2021

 M07 1و املغطلحاث القاهوهيت  اللغاث أقاللوش/  د.أ 45: 17  -  45 : 16
 الجمعة

19/02/2021 

12 :00  -  13 :00 
 أقاللوش/  د.أ

 M05 الاحتماعيت و القاهوهيت  العلوم مىاهج
السبت 

 M06 التذبير و  الاقتغادًت العلوم إلى  مذخل بلهادي  / د.أ 15: 14  -  15 : 13 20/02/2021

Eفوج   

 مالحظة هامة

ي يتغير ذالمرجو االنتباه الى التوقيت ال

و الفوج حسب اليوم  
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 2020-2120املوسم الجامعي : 

 مسلك الذراساث القاهوهيت   

 Fفوج   -  استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث السذاس ي ألاول    

 العادًتالذورة 

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 السبت  M01 القاهوهيت العلوم  إلى مذخل أهتوث/  د.أ 30: 16  - 30: 15

 M02 إلاسالميت الضريعت تلذراس مذخل الغضام الضعيبي/  د.أ 45: 17  -  45 : 16 13/02/2021

 M03 السياسيت العلوم إلى مذخل أعراب/  د.أ 00: 13  -  00: 12
 الاربعاء

 M04 الذوليت العالقاث إلى مذخل الغلبزوري /  د.أ 15: 14  -  15 : 13 17/02/2021

 M07 1و املغطلحاث القاهوهيت  اللغاث بوخريػ/  د.أ 45: 17  -  45 : 16
 الجمعة

19/02/2021 

12 :00  -  13 :00 
 أقاللوش/  د.أ

 M05 الاحتماعيت و القاهوهيت  العلوم مىاهج
السبت 

 M06 التذبير و  الاقتغادًت العلوم إلى  مذخل أبركان/  د.أ 15: 14  -  15 : 13 20/02/2021

 

 

Fفوج   

 مالحظة هامة

ي يتغير ذالمرجو االنتباه الى التوقيت ال

و الفوج اليومحسب   
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 2020-2120املوسم الجامعي : 

 Aفوج   الثالث السذاس ي استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث

 مسلك الذراساث القاهوهيت

 العادًتالذورة 

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 M15 قاهون امليزاهيت قريش يأ.د /  00: 13  -  00: 12
 الجمعة

 M16  القاهون الاحتماعي غىوبي أ.د / 15: 14  -  15 : 13 12/02/2021

 M17 ألاهظمت الذستوريت املقارهت الغوداويأ.د /  00: 13  -  00: 12
 الثالثاء

 M18 اليضاط إلاداري  قريش يأ.د /  15: 14  -  15 : 13 11/02/2021

 M19 املسؤوليت املذهيت أ.د / ج الطاهري  00: 13  -  00: 12
 الجمعة

 M20 قاهون ألاسرة غىوبيأ.د /  15: 14  -  15 : 13 11/02/2021

 

 

 

 

A فوج  
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 2020-2120املوسم الجامعي : 

   Bفوج   - الثالث السذاس ي استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث

 مسلك الذراساث القاهوهيت

 العادًتالذورة 

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 M15 قاهون امليزاهيت أعرابأ.د /  00: 13  -  00: 12
 الجمعة

 M16  القاهون الاحتماعي غىوبي أ.د / 15: 14  -  15 : 13 12/02/2021

 M17 ألاهظمت الذستوريت املقارهت الغوداويأ.د /  00: 13  -  00: 12
 الثالثاء

 M18 اليضاط إلاداري  قريش يأ.د /  15: 14  -  15 : 13 11/02/2021

 M19 املسؤوليت املذهيت أسراجأ.د /  00: 13  -  00: 12
 الجمعة

 M20 قاهون ألاسرة كبوريأ.د /  15: 14  -  15 : 13 11/02/2021

 

 

 

 

 

 

 
 

 B فوج

ABB 
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 

  

 2020-2120املوسم الجامعي : 

 القاهون الخاظ – مسلك الذراساث القاهوهيت

 القاهون الخاظ –الخامس  السذاس ي استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث

 العادًتالذورة 

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 M27 العقود الخاعت الطاهري  ج/   د.أ 00: 10 – 00: 09
 الخميس

 M28 القاهون الذولي الخاظ أسراج/   د.أ 15: 11 – 15: 10 11/02/2021

 M29 هظام ععوباث املقاولت عالوي /   د.أ 00: 10 – 00: 09
 السبت

 M30 يييتالقاهون العقاري و الحقوق الع خرطت/   د.أ 15: 11 – 15: 10 13/02/2021

 M31 علم الاحرام عالوي /   د.أ 30: 16  - 30: 15
 الاربعاء

 M32 قاهون التأمين أسراج/   د.أ 45: 17  -  45 : 16 11/02/2021
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور –الكلية المتعذدة التخصصات      

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخغغاث بالىاظور  :  مً أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما ًخػ برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابتwww.fpn.ump.ma  

 

 

 

 2020-2120املوسم الجامعي : 

 القاهون العام   -  القاهوهيتمسلك الذراساث 

 العامهون القا   -الخامس  السذاس ي استعمال السمً الخاظ بامتحاهاث

 العادًتالذورة 

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

املغطفى أ.د / بً 00: 10 – 00: 09  الخميس M27 1جاريخ ألافكار السياسيت  

افق العامت الكبرى  الغلبزوري أ.د /  15: 11 – 15: 10 11/02/2021  M28 املر

الغلبزوري  أ.د /  00: 10 – 00: 09 بتالس M29 املاليت املحليت   

 M30 القاهون الذولي الاوساوي حلطيأ.د /  15: 11 – 15: 10 13/02/2021

  الاربعاء M31 السياساث العموميت أ.د الرضواوي 30: 16  - 30: 15

 M32 املىهجيت القاهوهيت الغوداويأ.د /  45: 17  -  45 : 16 17/02/2021
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