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Université Mohamed 1er 
Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 

 المملكة المغربية
 جامعة دمحم األول

 الكلية المتعذدة التخصصات
 الناظور

 

 

  من أجل الاطالع  على  آخر املستجدات  فيما يخص برمجة الامتحانات  املرجو زيارة البوابة الالكترونية للكلية املتعددة

  www.fpn.ump.maالتخصصات بالناظور  : 

 

 

 

 

 

  0202-0202الموسم الجامعي :  
  مسلن الدراسات اإلسالمية

 االستدراكيةالدورة - السداسي الثاني استعمال الزمن الخاص بامتحانات 

 التاريخ الوحدة األستاذ التوليت

 M08 2علوم القرآن العساتيد/ حميد  30: 10 --- 00: 09
MERCREDI 

04/08/2021 
 M09 2علوم الحديث عبد هللا التوراتيد/  15: 12 --- 45: 10

 M10 VENDREDI فقه العبادات لعرجفيك د/ ش 30: 10 --- 00: 09
06/08/2021 

/ عبد الحميد يويود 15: 12 --- 45: 10  M11 الفكر اإلسالمي 

14 :00 – 15 :00 
/ بوجمعة الكوي/ كوثر د

 كنون 
 M14  (االسبانية -)االنجليزية 2اللغة والمصطلحات 

SAMEDI 
07/08/2021 

 M12 LUNDI 2النحو والصرف حسني د/ دمحم 30: 10 --- 00: 09
09/08/2021 

 M13 مدخل لدراسة العلوم اإلنسانية / عبد الحميد يويود 15: 12 --- 45: 10

  0202-0202  الموسم الجامعي :
  مسلن الدراسات اإلسالمية

 االستدراكيةالدورة - الرابعالسداسي  استعمال الزمن الخاص بامتحانات 

 التاريخ الوحدة األستاذ التوليت

 M21 التفسير أحادوشد/  30: 15 – 00: 14

01/08/2021 

 M22 فقه الحديث د/العبدالوي 15: 17 – 45: 15

 M23 2أصول الفقه الميلود كعواسد/  30: 15 – 00: 14

03/08/2021 

 M24 تاريخ األديان د/ بنعياد 15: 17 – 45: 15

 M25 األدب اإلسالمي د/ المالحي 30: 15 – 00: 14

05/08/2021 

 M26 فقه المواريث الواليد/  15: 17 – 45: 15
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planification
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  من أجل الاطالع  على  آخر املستجدات  فيما يخص برمجة الامتحانات  املرجو زيارة البوابة الالكترونية للكلية املتعددة

  www.fpn.ump.maالتخصصات بالناظور  : 

 

 

 

 

  0202-0202الموسم الجامعي :  
 مسلن الدراسات اإلسالمية  

 االستدراكيةالدورة  الفمه و األصول  -السداسي السادس  استعمال الزمن الخاص بامتحانات   

 التاريخ الوحدة األستاذ التوليت

 M33 النوازل واإلفتاء د/ الميلود كعواس 30: 15 – 00: 14

27/07/2021 

 M34 الفمه الممارن د/ بوعلي 15: 17 – 45: 15

 د/ شفيك لعرج 30: 15 – 00: 14
( : الوالدة 2فمه األسرة)

 ونتائجها
M35 

29/07/2021 

 M36 االجتهاد والتمليد أحنوتد/  15: 17 – 45: 15

 M37 31/07/2021 السياسة الشرعية د/ الوالي 30: 15 – 00: 14

  0202-0202الموسم الجامعي :  
 مسلن الدراسات اإلسالمية  

 االستدراكيةالدورة  المرآن و الحديث   -السادس  السداسي استعمال الزمن الخاص بامتحانات   

 التاريخ الوحدة األستاذ التوليت

 M33 اإلعجاز المرآني د/ أحادوش 30: 15 – 00: 14
27/07/2021 

 M34 البالغة النبوية د/ العبدالوي 15: 17 – 45: 15

 M35 علم التجويد د/ تلوان 30: 15 – 00: 14
29/07/2021 

 M36 فمه السيرة النبوية الواليد/  15: 17 – 45: 15

 د/ التوراتي 30: 15 – 00: 14
علم علل الحديث وعلم 

 مختلفه
M37 31/07/2021 

  0202-0202الموسم الجامعي :  
 مسلن الدراسات اإلسالمية  

 االستدراكيةالدورة  العميدة والفكر االسالمي   -السداسي السادس  استعمال الزمن الخاص بامتحانات   

 التاريخ الوحدة األستاذ التوليت

 M33 أصول الدين د/ تلوان 30: 15 – 00: 14
27/07/2021 

 M34 الشرائع السماوية حميد العساتيد/  15: 17 – 45: 15

 M35 االستشراق يويو  عبد الحميدد/ 30: 15 – 00: 14
29/07/2021 

 التوراتيد/  15: 17 – 45: 15
بين العلوم  التكامل المعرفي

 اإلسالمية
M36 

 M37 31/07/2021 الحضارة اإلسالمية د/ بنعياد 30: 15 – 00: 14
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