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والصيدلة الطب ليات الطب"ولوج سنان" شعبة طب لي و
امعية ا السنة 2018- 2017برسم

املمنوحة. 1 ادات الش

يــل ب الطبيــة الدراســات الطــبتتــوج ــ دكتــور يــلدبلــوم ب ســنان طــب ــ طــبدبلــوموالدراســات ــ دكتــور
.سنان

املقاعد. 2 عدد

امعية ا السنة برسم املقاعد عدد ي2018-2017حدد :كما

الطب ليات ب املقاعد والصيدلةعدد

لية املدنيون املجموعال
ون  العسكر

وأجانب ة مغار
اطلية بالر والصيدلة 50041288الطب

البيضاء بالدار والصيدلة الطب -400400لية
بفاس والصيدلة الطب -300300لية

بمراكش والصيدلة الطب -350350لية
بوجدة والصيدلة الطب -300300لية

ب والصيدلة الطب اديرلية -100100أ
بطنجة والصيدلة الطب -100100لية

2050196288املجموع

سنان طب لي ب املقاعد عدد

لية املدنيون املجموعال
ون  العسكر

وأجانب ة مغار
اط بالر سنان طب 1008020لية

البيضاء بالدار سنان طب -150150لية

25023020املجموع

وظة :م

ســبة تضــاف أنــھ ــ إ شــارة تتــوفر5%وتجــدر الــذين جانــب للطلبــة مؤسســة ــل ل املحــددة املقاعــد عــدد مــن
إبانھ بذلك شعركم س الوزارة فإن سبة ال ذه عديل مر اقت وإذا ة، املطلو الشروط م .ف
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شيح. 3 ال شروط

الســـنة برســـم ســـنان طـــب ـــ لي و والصـــيدلة الطـــب ليـــات ولـــوج مبـــاراة الجتيـــاز ـــ امل ـــ ط امعيـــةشـــ ا
ون2017-2018 ي :أن

ال- سلك من الثانية بالسنة ال ام الور أو2017-2016لسنةب اضية الر العلوم شعبة
ال لسلك ية التجر العلوم اشعبة الور ا؛ب عادل ما أو

ا- الور الب ادة ش ع حاصال ماأو أو ية التجر العلوم شعبة أو اضية الر العلوم شعبة
ا .عادل

ن مرحلت ع تجرى مباراة ن امل نجاح عد ليات ال ذه و السنة ولوج تم :و

يدي.1 تم قلانتقاء ع ساوي ن امل من عدد حصر من ُن :ُيَمّكِ

املعنية لية بال الطبية بالدراسات املفتوحة املقاعد عدد أضعاف .ستة

بالدراسات املفتوحة املقاعد عدد أضعاف املعنيةعشرة لية بال سنان .طب

يدي التم نتقاء رتكز :و

ا الور الب ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة عليھع،الوطنيةبال املحصل املعدل
ساب اح ق طر عن ا الور الب :امتحانات

75%الوط متحان ا عل املحصل للنقط العام املعدل لسلكمن الثانية للسنة
ا الور .الب

25%متحان ا عل املحصل للنقط العام املعدل وي من لسلكا و للسنة
ا الور .الب

ية جن ا الور الب ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة للنقطعبال العام املعدل
ا عل .املحصل

ن املقبول ن امل الئحة عن عالن تم الداخوس شر ال ق طر عن ي الكتا ختبار الجتياز
وذلك ت، ن ن ع ا ومواقع ليات نيومبال .7201يوليوز24ثن

ي.2 كتا نظماختبار سايومس سبة7201يوليوز27م والصيدلةبال الطب ليات ومل و
سبة7201يوليوز28معةا سنانبال طب لي ختبار . ل نصب برامجو ع ي الكتا

اال الور ية(ب التجر العلوم ).شعبة
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امللفات. 4 وإيداع شيح بال اصة ا جراءات

اجتياز ن الراغب ن امل ع ن ليتع الولوج بإحدىمباراة أو والصيدلة الطب ليات بإحدى اللتحاق
ع م ترشيح يل سنان طب مراعاةلي مع املعنية لية بال اصة ا ونية لك عالبوابة التوز

يوم ن ب مــا املمــتدة ة الفــ خالل وذلك غرا ساا يونيو م افاتح وم انظر(7201يونيو30معةو
ق امل نة املب ).املواقع

التالية املراحل ع و يل ال :يتم

اصل ا ن للم سبة البال ادة ش ع ان الور :الوطنيةب

ع-1 يل باملباراةال املعنية لية لل ونية لك املو. البوابة ع ن يتع ة صعو وجود حالة
املعنية لية بال الطالبية الشؤون ة بمص .تصال

ع-2 يل ال عد أوتوماتيكية قة بطر بھ املتوصل ي و لك ونيةشعار لك .البوابة

ال ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة ابال الور يةب :جن

امل ع ن يـوميتع أقصـاه أجل املعنية لية بال الطالبية الشؤون ة بمص شيح ال ملف الثـاءالثإيداع
.7201يوليوز11

بالبوابة شيح ال مللف ونة امل الوثائق عن عالن تم وس املعنيةذا، لية لل ونية .لك

شيحات. 5 لل غرا ا ع التوز

التالية داول ا الوارد غرا ا ع التوز م ترشيحا تقديم عند يراعوا أن ن امل ع ب :ي

ال ع صول ا ان م حسب والصيدلة الطب ليات اروافد الور ب

الروافداملؤسسات

والصيدلة الطب لية
اط- -الر

سال، اط، الر اتعماالت سا–ال م ا القنيطرة، وأقاليم سيديتمارة ت،
وزان سليمان، سيدي شقاسم، والعرا شفشاون ،.

والصيدلة الطب لية
البيضاء- - الدار

السبع ن ع ، س ا ال الشق، ن ع مقاطعات املحمدي،–عماالت ال
البيضاء مسيك،–الدار ابن الفداءأنفا، رشيد، السلطان،–موالي مرس

سليمان، ب مديونة، النواصر، وأقاليم املحمدية، عمالة ، نو ال سيدي
بَكة وخر ديدة ا بنور، سيدي برشيد، .سطات،

والصيدلة الطب لية
-فاس-

اجب، ا مكناس، تاونات، بوملان، صفرو، عقوب، موالي وأقاليم فاس عمالة
خنيفرة، .والرشيديةميدلتإفران،
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الروافداملؤسسات

والصيدلة الطب لية
-مراكش-

شاوة، ش وأقاليم مراكش، الرحامنةعماالت السراغنة، قلعة وز، ،ا
الل،تارودانت، أز اليوسفية، آسفي، ، صا بن الفقيھ مالل، ب رة، الصو

لميم، َ طرفاية، ، إف سيدي طانطان، ، تنغ ورة، َ زا واديأوسرد،ورزازات،
ب، أساالذ بوجدور السمارة، .الزاَك –العيون،

والصيدلة الطب لية
- وجدة-

وجدة رت،–عمالة تاور ان، بر وأقاليم فجيج،أنجاد جرادة، وش، الدر
تازة سيمة، ا .جرسيفو الناضور،

والصيدلة الطب لية
ادير- -أ

اديرعمالة َ انوأقاليمإداوتنان–أ َ ملول –إنز ا،آيت–شتوكة،آيت ،طاطابا
ت ن .وتارودانتت

والصيدلة الطب لية
-طنجة-

الفحصوأقاليمأصيلة–طنجةعمالة –واملضيقأنجرة–تطوان،
وزان،،الفنيدق سيمة، شو شفشاونا .العرا

امة م:مالحظة ل شيحع لل واحدة لية ماختيار يل ثبوت حالة و ،
تم س ن ت اث ن ليت معاب ن ليت ال ن امل الئحة من اسمھ ع ائيا شطيب .ال

ال ع صول ا ان م حسب سنان طب لي اروافد الور ب

الروافداملؤسسات

سنان طب لية
اط- -الر

ات ال سال، اط، الر وأقاليم سيدي-عماالت سات، م ا القنيطرة، تمارة،
وزان، سليمان، سيدي طنجةقاسم، شفشاون، ش، تطوان،–العرا أصيلة،

املضيق–الفحص إفران،–أنجرة، اجب، ا مكناس، خنيفرة،الفنيدق،
تازة، بوملان، تاونات، صفرو، عقوب، موالي فاس، الرشيدية، ميدلت،

وجدة الناضور، سيمة، ا رت،–جرسيف، تاور ان، بر جرادةأنجاد، وش، الدر
.وفجيج

سنان طب لية
البيضاء- - الدار

السبع ن ع ، س ا ال الشق، ن ع مقاطعات ابن–عماالت املحمدي، ال
البيضاء الدار رشيد، موالي الفداء–مسيك، سيدي–أنفا، السلطان، مرس

بَكة، خر سليمان، ب مديونة، النواصر، املحمدية، وأقاليم وعماالت نو ال
برشيد، ديدة، ا اليوسفية، شاوة،آسفي، ش مراكش، سطات، بنور، سيدي

الرحامنة، السراغنة، قلعة الل، أز ، صا بن الفقيھ مالل، ب وز، ا
ادير َ أ ، تنغ ورة، َ زا ورزازات، رة، ان–الصو َ إنز ملول،–إداوتنان، آيت

لميم،–شتوكة َ طرفاية، ، إف سيدي طانطان، طاطا، تارودانت، ا، با آيت
ب الذ وادي ت، ن وأَسات بوجدور السمارة، العيون، أوسرد، .الزاك–،
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ال ادة شــــ حــــام بالتالميــــذ يتعلــــق فيمــــا ــــاأمــــا الور وإفــــران،ب للقنيطــــرة ن امللكيتــــ ن ت العســــكر ن ت الثــــانو مــــن
ســـك إقلـــيم يـــدخل ـــ ال ســـنان طـــب ـــ لي و والصـــيدلة الطـــب ليـــات ـــ إ م ترشـــيحا تقـــديم م علـــ ن فيتعـــ

ا روافد ضمن م .والد

املباراة. 6 مواد

ن اللغتــ إحــدى و التاليــة املــواد ــ الكتابيــة ختبــارات ــ ع املبــاراة اختيــارشــتمل حســب ســية الفر أو يــة العر
:امل

الزمنيةاملادة املعاملاملدة
الطبيعية 1دقيقة30العلوم

ياء 1دقيقة30الف

1دقيقة30الكيمياء

اضيات 1دقيقة30الر

من بدرجة اختبار ل قيم لإلقصاء. 20إ0وُ موجبة درجة أية عت .وال

نتائج. 7 عن املباراةعالن

ق طر عن نتظار الئحة ن ل امل ن امل الئحة عن وكذا للمباراة ائية ال النتائج عن لية ل ستعلن
يوم ت ن ن ع ا وموقع باملؤسسة الداخ شر تالال الطب،7201يوليوز 29س ليات ل سبة بال

وموالصيدلة و غشتالثاءالث، ل،7201فاتح سبة سنانليبال .طب

املؤسسة، لھ تحدده الذي الوقت ي ا ال يلھ يؤكد ولم ائية بصفة قبولھ تم م ل وسيعوض
ستحقاق حسب وذلك نتظار الئحة اسمھ ورد .بم
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ق م

سنان طب لي و والصيدلة الطب ليات ن عناو الئحة

امعة للمؤسسةا يدي ال العنوان
ي و لك العنوان

لية وال امعة ل

امس ا محمد جامعة
اط- -الر

والصيدلة الطب لية
ص ام ا 6203: ب.املركب

اط- -الر

www.um5.ac.ma
www.medramo.ac.ma

سنان طب لية
ص ام ا 6212: ب.املركب

اط- -الر

www.um5.ac.ma
www.fmdrabat.ac.ma

سن ا يجامعة الثا
البيضاء- -الدار

والصيدلة الطب لية
اد19 ز ابن طارق

9154: ب.ص
البيضاء- -الدار

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

سنان طب لية
السلطان9157: ب.ص مرس

البيضاء- -الدار

www.univh2c.ma
www.fmd-uh2c.ac.ma

هللا عبد بن محمد سيدي جامعة
-فاس-

والصيدلةلية الطب
ص حرازم سيدي ق 1893:ب.طر

-فاس-

www.usmba.ac.ma
www.fmp-usmba.ac.ma

عياض القا جامعة
-مراكش-

والصيدلة الطب لية
عباد7010: ب.ص سيدي

-مراكش-

www.uca.ma
www.fmpm.ucam.ac.ma

www.ucanet.ma

ول  محمد جامعة
-وجدة-

والصيدلة الطب لية
القدس724: ب.ص

-وجدة-

www.ump.ma
fmpo.ump.ma

ر ز ابن جامعة
-اديرأ-

والصيدلة الطب لية
-اديرأ-

www.uiz.ac.ma

السعدي املالك عبد جامعة
- تطوان-

والصيدلة الطب لية
- طنجة-

www.uae.ma


