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الىاظىر- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 المملكة المغربية
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 اهظر جقسيم اللىائح حسب الىحذاث 

   من أجل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرجى زيارة البىابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظىر :www.fpn.ump.ma 

 2021-2020: املىسم الجامعي

 مسلك الذراساث إلاسالميت

السذاس ي ألاول استعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الىحذة املنسق التىقيت

 الخميس M01 1علىمالمرآن العساتيد.أ 30: 16  - 30: 15

 M02 1علىمالحذيث التىراتيد.أ 45: 17  -  45 : 16 11/02/2021

 M03 تاريخالتشريع الىاليد.أ 30: 16  - 30: 15
 الاثنين

 M04 العميذةاإلسالميت دبىعلي.أ 45: 17  -  45 : 16 15/02/2021

 الخميس M05 1الىحىوالصرف دمحمذحسىي.أ 00: 13  -  00: 12

18/02/2021 
 M06 السيرةالىبىيتوالخالفتالراشذة شفيك لعرجد.أ 15: 14  -  15 : 13

 M07 1اللغتوالمصطلحاث متىكلد.أ 30: 16  -  30 : 15
سبتال  

20/02/2021 
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الىاظىر- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 المملكة المغربية
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 اهظر جقسيم اللىائح حسب الىحذاث 

   من أجل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرجى زيارة البىابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظىر :www.fpn.ump.ma 

 2021-2020: املىسم الجامعي

مسلك الذراساث إلاسالميت 

استعمال السمن الخاص بامتحاهاجالسذاس ي الثالث 

 الذورة العاديت

 التاريخ الىحذة املنسق التىقيت

 M15 المراءاتالمرآويت دتلىان.أ 00: 10  -  00: 09
  الجمعت

12/02/2021 
 M16 الدرحىالتعذيل دالعبذالوي.أ 15: 11  -  15 : 10

 M17 1أصىاللفمه كعىاسد.أ 00: 10  -  00: 09
الثالثاء 

16/02/2021 
 M18 الحركاتاإلصالحيت العساتيد.أ 15: 11  -  15 : 10

 M19 البالغت م حسىيد.أ 00: 10  -  00: 09
 الجمعت

19/02/2021 
 M20 المكتبتومىاهدالبحث دبىعياد.أ 15: 11  -  15 : 10
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الىاظىر- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 المملكة المغربية
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 اهظر جقسيم اللىائح حسب الىحذاث 

   من أجل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرجى زيارة البىابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظىر :www.fpn.ump.ma 

  

 2021-2020: املىسم الجامعي

مسلك الذراساث إلاسالميت 

الفقه و ألاصىل -  استعمال السمن الخاص بامتحاهاث السذاس ي الخامس 

 الذورة العاديت

 التاريخ الىحذة املنسق التىقيت

 M27 المىاعذالفمهيتواألصىليت الىاليد.أ 00: 10  -  00: 09
 الخميس

11/02/2021 
 M28 .الزواخىالطالق( 1 )فمهاألسرة شفيك لعرجد.أ 15: 11  -  15 : 10

 M29 فمهالمعامالث دأحىىث.أ 00: 10  -  00: 09
 السبت

13/02/2021 
 M30 مماصذالشريعت دأحىىث.أ 15: 11  -  15 : 10

 M31 علمالتحميك التىراتيد.أ 30: 16  - 30: 15
 الاربعاء

17/02/2021 
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الىاظىر- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 المملكة المغربية
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 اهظر جقسيم اللىائح حسب الىحذاث 

   من أجل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرجى زيارة البىابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظىر :www.fpn.ump.ma 

 

 

 2021-2020: املىسم الجامعي

 مسلك الذراساث إلاسالميت

القرآن و الحذيث - السذاس ي الخامس استعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الىحذة املنسق التىقيت

 M27 أصىاللتفسير ةأوحادوشد.أ 00: 10  -  00: 09
 الخميس

11/02/2021 
 M28 تفسيرآياتاألحكام دبىعلي.أ 15: 11  -  15 : 10

 M29 فمهالىصىصالحذيثيت دالعبذالوي.أ 00: 10  -  00: 09
 السبت

13/02/2021 
 M30 مىاهدالتصىيفالحذيثــــيىطرلالتخريح التىراتيد.أ 15: 11  -  15 : 10

 M31 علمالتحميك كعىاس د.أ 30: 16  - 30: 15
 الاربعاء

17/02/2021 
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الىاظىر- الكليت المتعذدة التخصصاث   

 المملكة المغربية
 جامعة محمذ األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 اهظر جقسيم اللىائح حسب الىحذاث 

   من أجل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرجى زيارة البىابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالناظىر :www.fpn.ump.ma 

 

 

 2021-2020: املىسم الجامعي

 مسلك الذراساث إلاسالميت

 العقيذة والفكر الاسالمي- السذاس ي الخامس استعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الىحذة املنسق التىقيت

 M27 المىهح المرآوي في االعتماد  تلىا ند.أ 00: 10  -  00: 09
 الخميس

11/02/2021 
 M28 الفرق اإلسالميت  الىالي د.أ 15: 11  -  15 : 10

 شفيك لعرجد.أ 00: 10  -  00: 09
فمه الذعىة وفه : التىاصل الذيىي

 السبت M29 الخطابت

13/02/2021 
 M30 لضايا فكريت معاصرة العساتيد.أ 15: 11  -  15 : 10

 M31 علمالتحميك التىراتيد.أ 30: 16  - 30: 15
 الاربعاء

17/02/2021 
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