
Royaume du Maroc 
Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 

 
 
 
 

الناظور -الكليت الوتعذدة التخصصاث   

 المملكة المغربية
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 من أجل معرفت أماكن  اجتياز الامتحان املخصصت لكل طالب . :  على الطلبت مراجعت جقسيم اللوائح   اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 اظور  : من أجل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرجو زيارة البوابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالنwww.fpn.ump.ma  

 2220-2120:  الجامعي املوسم

 الفلسفتمسلك 

 السذاس ي ألاول   استعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 أشود.أ 00: 13 – 00: 12
 هبادئ التفكير الفلسفي

M01 
 الخميس

11/02/2021 
 أشود.أ 15: 14 – 15: 13

 هفاهين ونصوص فلسفيت
M02 

 هستقيند.أ 00: 10 – 00: 09
 هذخل إلى تاريخ علن النفس

M03 
 الاثنين

11/22/2021 
 الشقيفد.أ 15: 11 – 15: 10

 هذخل إلى هناهج علن النفس
M04 

 أشو.أ 00: 10 – 00: 09
 ع علن االجتوا ذخل إلى  هناهجه

M05 الخميس 

11/22/2021 
 لخلوفيد.أ 15: 11 – 15: 10

 M06 ععلن االجتوا ذخل إلى تاريخه

 M07 اللغاث والوصطلحاث أسويق.أ 54: 17 – 54: 61
 السبت

20/02/2021 
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الناظور -الكليت الوتعذدة التخصصاث   

 المملكة المغربية
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 

  من أجل معرفت أماكن  اجتياز الامتحان املخصصت لكل طالب . :  على الطلبت مراجعت جقسيم اللوائح   الوحذاثاهظر جقسيم اللوائح حسب 

 

 2220-2120:  الجامعي املوسم

 الفلسفتمسلك 

  السذاس ي الثالث  استعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 هستقين د.أ 00: 10  -  00: 09
 الفلسفت في العالن العربي االسالهي

M15   الجمعت  

 لوريني د.أ 15: 11  -  15 : 10 12/22/2021
 الفلسفت الغربيت في العصر الوسيط

M16 

 الشقيف د.أ 00: 10  -  00: 09
 علن الكالم

M17  الثالثاء

 أشلحي د.أ 15: 11  -  15 : 10 16/02/2021
 هقارباث فلسفيت للذين

M18 

 هستقين د.أ 00: 10  -  00: 09
 التصوف

M19 الجمعت 

 أسويق د.أ 15: 11  -  15 : 10 19/02/2021
 M20 العلوم عنذ العرب
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الناظور -الكليت الوتعذدة التخصصاث   

 المملكة المغربية
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 

 من أجل معرفت أماكن  اجتياز الامتحان املخصصت لكل طالب . :  على الطلبت مراجعت جقسيم اللوائح   اهظر جقسيم اللوائح حسب الوحذاث 

 اظور  : من أجل الاطالع  على  آخر املستجذاث  فيما يخص برمجت الامتحاهاث  املرجو زيارة البوابت الالكتروهيت للكليت املتعذدة التخصصاث بالنwww.fpn.ump.ma 

 2220-2120:  الجامعي املوسم

 الفلسفتمسلك 

 السذاس ي الخامس   استعمال السمن الخاص بامتحاهاث

 الذورة العاديت

 التاريخ الوحذة ألاستار التوقيت

 لوريني د.أ 00: 10  -  00: 09
 تياراث فلسفيت هعاصرة

M27 الخميس 

11/02/2021 
 أسويق د.أ 15: 11  -  15 : 10

 االبستيوولوجيا والعلوم الوعرفيت
M28 

 أشلحي د.أ 00: 10  -  00: 09
 قضايا في الفكر العربي الوعاصر

M29 السبت 

13/02/2021 
 الشقيف د.أ 15: 11  -  15 : 10

 فلسفت العلوم االجتواعيت
M30 

 أشلحي د.أ 30: 16  - 30: 15
 فلسفت التربيت

M31 
  الاربعاء

17/02/2021 

http://www.fpn.ump.ma/
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