
Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 *املعنير يرجى الاطالع على اعالن الاستا  

   من أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظور :www.fpn.ump.ma 
 

 2020-2120 : املوسمالجامعي

 مسلك الذراساث العربيت

السذاس ي ألاول استعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الوحذة فوج أ فوج ب التوقيت

 M01 1 نحو بولحوشد.أ دةحيذا.أ 30: 16  - 30: 15
 الخميس

11/02/2021 
دالتغزاوي .أ 45: 17  -  45 : 16  M02 مذخإللىاللسانياث العمريد.أ

 M03 مذخإللىاألدبالعربي الخضيريد.أ الخضيريد.أ 30: 16  - 30: 15
 الاثنين

15/02/2021 
 M04 البالغت كذاليدال.أ كذاليدال.أ 45: 17  -  45 : 16

 الخميس M05 العروضوالقافيت ع حسنيد.أ ع حسنيد.أ 00: 13  -  00: 12

18/02/2021 
 M06 حضارةإسالميت دبنعياد.أ دبنعياد.أ 15: 14  -  15 : 13

 M07 لغاث لمرينيد.أ لمرينيد.أ 30: 16  -  30 : 15
سبتال  

20/02/2021 
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Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 المملكة المغربية 
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

   من أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظور :www.fpn.ump.ma 

 2020-2120 : املوسمالجامعي

 مسلك الذراساث العربيت

السذاس ي الثالث استعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 M15 3 نحو دةحيذا.أ 00: 10  -  00: 09
  الجمعت

12/02/2021 
 M16 صواتت بولحوشد.أ 15: 11  -  15 : 10

 M17 سردقذيم الخضيريد.أ 00: 10  -  00: 09
الثالثاء 

16/02/2021 
 M18 سردحذيث دمريني.أ 15: 11  -  15 : 10

 M19 نقذقذيم دصذيقي.أ 00: 10  -  00: 09
 الجمعت

19/02/2021 
 M20 معجم تغزاويد.أ 15: 11  -  15 : 10
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 المملكة المغربية 
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

   من أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظور :www.fpn.ump.ma 
 

 2020-2120 : املوسمالجامعي

 ألادبوالنقذ: مسلك الذراساث العربيت

 ألادبوالنقذ : السذاس ي الخامساستعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 M27 اتجاهاتالنقذالعربيالقذيم كذاليدال.أ 00: 10  -  00: 09
 الخميس

11/02/2021 
 M28 شعرمغربيحذيث ع حسنيد.أ 15: 11  -  15 : 10

 M29 بالغتالنثروالحجاج داالدريسي.أ 00: 10  -  00: 09
 السبت

13/02/2021 
 M30 الرقمياتواألدب دمريني.أ 15: 11  -  15 : 10

 M31 مناهجالبحث دمريني.أ 30: 16  - 30: 15
 الاربعاء

17/02/2021 
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 المملكة المغربية 
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

الناظور- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

   من أحل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرحو زيارة البوابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظور :www.fpn.ump.ma 

 2020-2120 :املوسمالجامعي

 اللساهياث: مسلك الذراساث العربيت

 اللساهياث : السذاس ي الخامساستعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 M27 المنطق دصذيقي.أ 00: 10  -  00: 09

11الخميس /02/2021 

 M28 قضايالغويتقذيمت دةحيذا.أ 15: 11  -  15 : 10

 M29 علماالجتماعاللغوي العمريد.أ 00: 10  -  00: 09
 السبت

13/02/2021 
 M30 الرقمياتواللغت بولحوشد.أ 15: 11  -  15 : 10

 M31 مناهجالبحث تغزاويد.أ 30: 16  - 30: 15
 الاربعاء

17/02/2021 
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