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ى    كليات الطب والصيدلةب شعبة الصيدلةلولوج السنة ٔالاو
  2019- 2018برسم السنة الجامعية 

  

  أهداف التكوين.1

ا من مزاولـة أعمالها  دف رات تقنية عالية تمك ى خ ى تكوين أطر مؤهلة متوفرة ع الدراسات الصيدلية إ
ي مجال  رات أو املستشفيات أو املؤسسات الصناعية الصيدلية أو  ي املخت ي مختلف ميادين الصيدلة سواء 

.   البحث العلم

  مدة التكوين والشهادات املمنوحة .2

 ور ــوم دكتـــدبلل ـــوج بنيـتت واتــست سنة ـدلـب والصيـالط اتــبكلي ةـدلـة الصيــبشعب ةـدراسـدة الــرق مـتستغ
 .ي الصيدلة

 عدد املقاعد .3

ي: 2019-2018حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية   كما ي

ى عدد املقاعد ب  شعبة الصيدلةلالسنة ٔالاو

 عدد املقاعد الكلية

 110 بالرباطالطب والصيدلة  كلية

 50  دار البيضاءالطب والصيدلة بال كلية

  150  املجموع

 :ملحوظة

ــى أنــه تضــاف نســبةو  مــن عــدد املقاعــد املحــددة لكــل مؤسســة للطلبــة ٔالاجانــب الــذين تتــوفر  5%تجــدر ٕالاشــارة إ
ي إبانه م الشروط املطلوبة، وإذا اقت ٔالامر تعديل هذه النسبة فإن الوزارة ستشعركم بذلك    .ف

 

رشيح .4   شروط ال

رشــح الجتيــاز مبــاراة  ــي امل رط  ــى يشــ بكليــات الطــب والصــيدلة برســم الســنة  شــعبة الصــيدلةلولــوج الســنة ٔالاو
 أن يكون:2019-2018الجامعية 

ي شعبة العلوم الرياضية أو شعبة 2018-2017لسنة  البكالوريامسجال بالسنة الثانية من سلك  -
 ؛أو ما يعادلهاالبكالورياالعلوم التجريبية لسلك 
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ى شهادة البكالوريا - ي شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو ما  أو حاصال ع
 .يعادلها

ى  ن:لويتم ولوج السنة ٔالاو ى مرحلت ي مباراة تجرى ع ن  رشح  شعبة الصيدلة بعد نجاح امل

ــــــى ٔالاقــــــل عشــــــرة أضــــــعاف عــــــدد املقاعــــــد انتقــــــاء  تمهيــــــدي1-  ن يســــــاوي ع رشــــــح ، يمكــــــن مــــــن حصــــــر عــــــدد امل
  :ويرتكز الانتقاء التمهيدياملفتوحة، 

 ى شهادة البكالوريا ن ع ن الحاصل رشح ى ،الوطنية بالنسبة للم ي  ع املعدل املحصل عليه 

 امتحانات البكالوريا عن طريق احتساب:

 75% ي الامتحان الوط ا  للسنة الثانية لسلك  من املعدل العام للنقط املحصل عل
 البكالوريا.

 25% ي الامتحان ا  ى لسلك  الجهوي  من املعدل العام للنقط املحصل عل للسنة ٔالاو
 البكالوريا.

 ى شهادة البكالوريا ٔالاجنبية ن ع ن الحاصل رشح ى ،بالنسبة للم حصل املعدل العام للنقط املع

ا  .عل

ي بالكليــــة  ن الجتيــــاز الاختبــــار الكتــــابي عــــن طريــــق النشــــر الــــداخ ن املقبــــول رشــــح وســــيتم ٕالاعــــالن عــــن الئحــــة امل
رنيت، وذلك يوم  ى ٔالان  .8201يوليوز  81ربعاء ٔالا وموقعها ع

ـى بـرامج 8201يوليوز  42ثالثاء السينظم يوم  اختبار كتابي -2 (شـعبة  البكالوريـا. وينصب الاختبار الكتـابي ع
  العلوم التجريبية).

 

رشيح. 5   ٕالاجراءات الخاصة بال

ـي اجتيـ ن  ن الـراغب رشـح ى امل ن ع ـى اولـوج از مبـاراة ـيتع ـ لشـعبة الصـيدلةلسـنة ٔالاو  الطـب والصـيدلة بكلي
رونية بالرباط والدار البيضاء ى البوابة ٕالالك مع مراعاة  ،املعنيةية كلالب الخاصة ةاللمبار  تسجيل ترشيحهم ع

ي ن رة املمتدة ـوذلك خالل الفت ،التوزيع الجغرا   .8201يونيو  29جمعة اليوم يونيو و  فاتح جمعةاليوم ما ب

  

رونيبوابةال كليةال   الخاصة باملباراة ةٕالالك

 www.fmp.um5.ac.ma الرباطكلية الطب والصيدلة

 www.fmpc.ac.ma  الدار البيضاء كلية الطب والصيدلة
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ر يتم التسجيل ٔالاوليو   املراحل التالية: ع

  ى شهادة ن ع ن الحاصل رشح  :الوطنية البكالوريابالنسبة للم

ى -1 رونية التسجيل ع ى و،لكلية املعنيةباالخاصة  للمباراة البوابة ٕالالك ن ع ي حالة وجود صعوبة يتع
رشح الاتصال بمصلحة الشؤون الطالبية   .بالكليةامل

ىنسخ  -2 روني املتوصل به بطريقة أوتوماتيكية بعد التسجيل ع البوابة  ٕالاشعار ٕالالك
رونية  .الخاصة باملباراةٕالالك

  ى شهادة ن ع ن الحاصل رشح م ٔالاجنبية البكالورياأما بالنسبة للم ن عل ملف إيداع ، فيتع

رشيح   .8201يوليوز  11 ربعاءٔالا يوم أقصاه ي أجل ،بالكلية املعنيةبمصلحة الشؤون الطالبية ال

رونية  رشيح بالبوابة ٕالالك  .مؤسسةكلللمباراة الخاصة بهذا، وسيتم ٕالاعالن عن الوثائق املكونة مللف ال
  

رشيحات. 6 ي لل   التوزيع الجغرا

ي الجد ي الوارد  م التوزيع الجغرا ن أن يراعوا عند تقديم ترشيحا رشح ى امل ي ع ي:و ينب   ل التا

ى البكالوريا"شعبة الصيدلة" روافد كليات الطب والصيدلة    حسب مكان الحصول ع
 

 الروافد املؤسسات

  والصيدلةطب الكلية 
 -الرباط -

رات  تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي - عماالت وأقاليم الرباط، سال، الصخ
-الفحص ،تطوان ،الفنيدق- املضيق ،أصيلة-طنجة ،سيدي سليمانقاسم، 
 ،الدريوش ،الناضور  ،أنجاد-وجدة ،وزان ،شفشاون  ،الحسيمة ،العرائش ،أنجرة
 ،إفران ،الحاجب ،مكناس ،فاس ،فجيج ،جرسيف ،تاوريرت ،بركان ،جرادة

قلعة  ،الحوز  ،شيشاوة ،مراكش ،تازة ،تاونات ،بوملان ،صفرو  ،موالي يعقوب
 ، ميدلت،ورزازات ، الرشيدية،اليوسفية ،آسفي ،الرحامنة ،الصويرة ،السراغنة

ر  ،تارودانت ،آيت باها- اشتوكة ،آيت ملول - إنزكان ،إداوتنان-أكادير ،زاكورة ،تنغ
نيت  ،بوجدور  ،العيون  ،سيدي إف ،طانطان ،الزاك- أسا ،كلميم ،طاطا ،ت
 .وادي الذهب وأوسرد ،السمارة ،طرفاية

  والصيدلةطب الكلية 
 -الدار البيضاء  -

ي  ن الشق، ال ن السبععماالت مقاطعات ع ، ع ي املحمدي، ابن  –الحس ال
مرس السلطان، سيدي  –أنفا، الفداء –مسيك، موالي رشيد، الدار البيضاء

رنو املحمدية، النواصر، مديونة، بنسليمان، الجديدة، برشيد،  سيدي  ،ال
 .ب مالل، أزيالل، الفقيه بنصالح، خنيفرة وخريبكةبنور، سطات، 
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  ـ مواد املباراة 7

ن العربيــة أو الفرنســية حســب اختيــار  ــي املــواد التاليــة وبإحــدى اللغتــ ــى الاختبــارات الكتابيــة  تشــتمل املبــاراة ع
رشح:   امل

 

 املعامل املدة الزمنيةاملادة
 2دقيقة30العلوم الطبيعية

 2دقيقة30 الكيمياء
ياء  1دقيقة30 الف

 1دقيقة30 الرياضيات
  1 دقيقة30 اللغات والتواصل

ى  0ويقيم كل اختبار بدرجة من  ر أية درجة موجبة لإلقصاء.20إ  . و ال تعت
 

  ٕالاعالن عن نتائج املباراة -  7

ــي الئحــة الانتظــار عــن طريــق النشــر  ن  ن املســجل رشــح ائيــة للمبــاراة وكــذا عــن الئحــة امل ســيعلن عــن النتــائج ال
ي باملؤسسة  رنيت يوم املعنية الداخ ى ٔالان   .8201يوليوز  42ثالثاء الوموقعها ع

ـي الوقــت الـذي تحـدده لـه املؤسســة،  ـائي  ائيـة ولـم يؤكــد تسـجيله ال رشـح تـم قبولــه بصـفة  وسـيعوض كـل م
ي الئحة الانتظار وذلك حسب الاستحقاق. رشح ورد اسمه   بم

  الرباط والدارالبيضاءبالطب والصيدلة كلي يعنوان
  

ريدي للمؤسسة الجامعة  العنوان ال
روني   العنوان ٕالالك

  للمؤسسة 
روني   املوقعاإللك
 للجامعة والكلية

  جامعة
  محمد الخامس

 - الرباط  -

  كلية الطب والصيدلة
ي   6203ص. ب:  املركب الجام

 - الرباط  -
Concph2018@um5.ac.ma

www.um5.ac.ma 
www.fmp.um5.ac.ma 

  جامعة
  الحسن الثاني

  -البيضاءالدار -

  كلية الطب والصيدلة
 9154ص.ب:  طارق ابن زياد 19

 -الدار البيضاء-

- 
www.univh2c.ma 
www.fmpc.ac.ma 

 


