ولوج كليات الطب والصيدلة "شعبة الطب" وكليتي طب ألاسنان
برسم السنة الجامعية 6102-6102
 .0الشهادات املمنوحة
تتةةوج الدراسةةات الطبيةةة ب ية دبلــوم دكتــور لـ الطــب والدراسةات يةةا طةةب ألاسةةنان ب ية دبلــوم دكتــور لـ طــب
ألاسنان.

 .6عدد املقاعد
مد

د املقا د برسم السنة الجامعية  2017-2016كها فلا:
عدد املقاعد بكليات الطب والصيدلة
الكلية

املجموع

املدنيون

كلية الطب والصيدلة بالرباط
كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
كلية الطب والصيدلة بفاس
كلية الطب والصيدلة بمراكش
كلية الطب والصيدلة بوجدة
كلية الطب والصيدلة بأكادير
كلية الطب والصيدلة بطنجة
املجموع

500
400
300
051
300
011
011
2050

206
400
300
051
300
011
011
1962

العسكريون
مغاربة وأجانب
88
88

عدد املقاعد بكليتي طب ألاسنان
الكلية

املجموع

املدنيون

العسكريون
مغاربة وأجانب

كلية طب ألاسنان بالرباط
كلية طب ألاسنان بالدار البيضاء
املجموع

100
150
250

80
051
230

20
20

ملحوظة:
وتجةةدر إلاشةةار إلة أ ة تضةةا سةةبة  %5مة ةةد املقا ةةد امل ةةد ل ة م سسةةة للطلبةةة ألاجا ةةب الةةةف تتةةوفر
فوبم الشروط املطلورة ،وإ ا التس ألامر عدف لةم ال سبة فإن الوزار ستشعركم بةلا يا إبا .

 .3شروط الترشيح
يشةةترط يةةا املتريةةم اجتيةةاز مبةةارا ولةةوج كليةةات الطةةب والصةةيدلة وكليتةةي طةةب ألاسةةنان برسةةم السةةنة الجامعيةةة
 2017-2016أن ف ون :
-

مسجم بالسنة اليا ية م سلا الب الوريا لسنة  2016-2015يا شعبة العلوم الرياضية أو
شعبة العلوم التجريبية لسلا الب الوريا أو ما يعا ل ا؛

-

أو ماصم ل ش ا الب الوريا:
 يا شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية (الن ام الجدفد لسلا الب الوريا) أو ما
يعا ل ا ؛
 أو يا فرع العلوم (شعبة العلوم الرياضية (أ) ،شعبة العلوم الرياضية (ي) ،شعبة العلوم
التجريبية) أو يا شعبة العلوم الزرا ية أو شعبة العلوم التجريبية ألاصيلة ( ام ما لب
إصمح سلا الب الوريا) أو ما يعا ل ا.

ويتم ولوج السنة ألاول بةم ال ليات بعد جاح املتريحتن يا مبارا تجرى ل مرملتتن:
 انتقاء تمهيدي ُف َه ِّك ُ م مصر د م املتريحتن يساو ل ألال : ستة أضعا
 شر أضعا
ويرتكز ي تقاء الته يد

د املقا د امل تومة بالدراسات الطبية بال لية املعنية.
د املقا د امل تومة بالدراسات يا طب ألاسنان بال لية املعنية.
ل املعدمل امل ص

لي يا امت ا ات الب الوريا

طريق امتساي:

 %27 من املعدل العام للنقط املحصل عليها ل الامتحان الوطني للسنة اليا ية لسلا
الب الوريا.
 %67 من املعدل العام للنقط املحصل عليها ل الامتحان الجهوي للسنة ألاول لسلا
الب الوريا.
ا ة املتريحتن املقبولتن اجتياز يختبار الكتابي
وسيتم إلا من
بال ليات وموالع ا ل ي تر يت ،و لا فوم ألاحد  62يوليوز .6102
-

طريق ال شر الداخلا

اختبار كتابي سين م فوم ألاربعاء  62يوليوز  6102بال سبة لكليات الطب والصيدلة ويوم
الخميس  62يوليوز  6102بال سبة لكليتي طب ألاسنان .وينصب يختبار الكتابي ل برامج
الب الوريا (شعبة العلوم التجريبية).

 .2إلاجراءات الخاصة بالترشيح وإيداع امللفات
فتعتن ل املتريحتن الراالابتن يا اجتياز مبارا الولوج لملت اب بإمدى كليات الطب والصيدلة أو بإمدى
كليتي طب ألاسنان سجي ترشي م ل البوابة إلالكترو ية الخاصة بال لية املعنية مط مرا ا التوزيط
الجلرايا و لا خممل ال ةةتر املهةةتد مةةا بتن فوم ألاربعاء  67ماي  6102ويوم الخميس  31يونيو ( 6102ا ر
املوالط املبينة يا امللحق).
فتم التسجي ألاولا بر املرام التالية:


بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية:

 -0التسجي ل البوابة إلالكترو ية لل لية املعنية باملبارا  .ويا مالة وجو صعورة فتعتن ل املتريم
يتصامل بهصلحة الش ون الطمبية بال لية املعنية.
 -6سخ إلاشعار إلالكترو ي املتوص ب بطريقة أوتوماتيكية بعد التسجي


ل البوابة إلالكترو ية.

بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا ألاجنبية:

فتعتن ل املتريم إفداع ملف الترشيح بهصلحة الش ون الطمبية بال ليةة املعنيةة يةا أجة ألصةام فةوم الاثنـين
 01يوليوز .6102
لةا ،وسيتم إلا من

الوثا ق امل و ة مللف الترشيح بالبوابة إلالكترو ية لل لية املعنية.

 .7التوزيع الجغرال للترشيحات
ف بغا ل املتريحتن أن فرا وا ند تقدفم ترشي اتبم التوزيط الجلرايا الوار يا الجداومل التالية:

روافد كليات الطب والصيدلة حسب مكان الحصول على البكالوريا
املؤسسات
كلية الطب والصيدلة
 الرباط -كلية الطب والصيدلة
 الدار البيضاء -كلية الطب والصيدلة
 -فاس -

الروافد
هاات الرراط ،سم ،الصخترات– تهار وألاليم القنيطر  ،الخهيسات،
سيد لاسم ،سيد سليهان ،وزان ،ش شاون ،العرائش.
هاات مقاطعات تن الشق ،الحا الحسني ،تن السبط– الحا امل هد ،
الدار البيضاء– أ ا ،اب مسيا ،موا رشيد ،ال داء– مرس السلطان،
سيد البر وص ي ،هالة امل هدفة ،وألاليم النواصر ،مدفو ة ،ب سليهان،
َ
سطات ،برشيد ،سيد بنور ،الجدفد وخريبكة.
هالة فاس وألاليم موا يعقوي ،ص رو ،بوملان ،تاو ات ،مكناس،
الحاجب ،إفران  ،خني ر  ،ميدلت والرشيدفة.

املؤسسات
كلية الطب والصيدلة
 مراكش -كلية الطب والصيدلة
 وجدة -كلية الطب والصيدلة
 أكادير -كلية الطب والصيدلة
 -طنجة -

الروافد
هاات مراكش ،وألاليم شيشاو  ،الحوز ،للعة السراالانة ،الرمامنة،
الصوير  ،بني مممل ،ال قي ب صالم ،آس ي ،اليوس ية ،أزيممل ،ورزازات،
َ
َ
زاكور  ،تنلتر ،تارو ا ت ،طا طان ،سيد إفني ،طرفافة ،كلهيم ،أوسر ،
وا الةلب ،العيون ،السها  ،بوجدور وأسا– الز َ
اك.
ر
هالة وجد – أ جا وألاليم بركان ،تاوريرت ،الدريوش ،جرا  ،فجيج،
الناضور ،الحسيهة ،تاز  ،جرسيف و تاو ات.
َ
َ
هالة أكا فر– إ اوتنان وألاليم إ زكان– آفت ملومل ،شتوكة– آفت بالا ،طاطا
وتتز يت.
هالة طنجة – أصيلة وألاليم تطوان ،ال ص– أ جر واملضيق– ال نيدب.

روافد كليتي طب ألاسنان حسب مكان الحصول على البكالوريا
املؤسسات

كلية طب ألاسنان
 -الرباط -

كلية طب ألاسنان
 -الدار البيضاء -

الروافد
هاات وألاليم الرراط ،سم ،الصخترات -تهار  ،القنيطر  ،الخهيسات ،سيد
لاسم ،سيد سليهان ،وزان ،العرائش ،ش شاون ،طنجة– أصيلة ،تطوان،
ال ص– أ جر  ،املضيق– ال نيدب ،مكناس ،الحاجب ،إفران ،خني ر ،
ميدلت ،الرشيدفة ،فاس ،موا يعقوي ،ص رو ،تاو ات ،بوملان ،تاز ،
جرسيف ،الحسيهة ،الناضور ،وجد – أ جا  ،بركان ،تاوريرت ،الدريوش،
جرا وفجيج.
هاات مقاطعات تن الشق ،الحا الحسني ،تن السبط– الحا امل هد  ،اب
مسيا ،موا رشيد ،الدار البيضاء– أ ا ،ال داء– مرس السلطان ،سيد
َ
البر وص ي و هاات وألاليم امل هدفة ،النواصر ،مدفو ة ،ب سليهان ،خريبكة،
آس ي ،اليوس ية ،الجدفد  ،برشيد ،سيد بنور ،سطات ،مراكش ،شيشاو ،
الحوز ،بني مممل ،ال قي ب صالم ،أزيممل ،للعة السراالانة ،الرمامنة،
َ
َ
َ
الصوير  ،ورزازات ،زاكور  ،تنلتر ،أكا فر– إ اوتنان ،إ زكان– آفت ملومل،
َ
شتوكة– آفت بالا ،تارو ا ت ،طاطا ،طا طان ،سيد إفني ،طرفافة ،كلهيم،
تتز يت ،وا الةلب ،أوسر  ،العيون ،السهار  ،بوجدور َ
وأسا– الزاك.

أم ةةا فيه ةةا فتعل ةةق بالتممي ةةة م ةةاملا شة ة ا الب الوري ةةا مة ة الي ةةا ويتتن العس ةةكريتتن امللكيت ةةتن للقنيط ةةر وإفة ةران،
فيتع ةةتن ل ةةوبم تق ةةدفم ترش ةةي اتبم إل ة كلي ةةات الطةةب والص ةةيدلة وكليت ةةي ط ةةب ألاسةةنان الت ةةي ف ةةدخ إلل ةةيم س ةةكن
والديبم ضه روافدلا.

 .2مواد املباراة
شةةته املبةةارا ل ة يختبةةارات الكتابيةةة يةةا املةةوا التاليةةة ورإمةةدى الللتةةتن العرريةةة أو ال ر سةةية مسةةب اختيةةار
املتريم:
املادة
العلوم الطبيعية
ال تزفاء
الكيهياء
الرياضيات

املدة الزمنية
 01ليقة
 01ليقة
 01ليقة
 01ليقة

املعامل
0
0
0
0

ُويقيم ك اختبار بدرجة م  1إل  .61وا عتبر أفة رجة موجبة لإللصاء.

 .2إلاعالن عن نتائج املباراة
ستعل ك كلية النتا ج النبا ية للهبارا وكةا ا ة املتريحتن املسجلتن يا ا ة ي ت ار طريق
ال شر الداخلا بامل سسة ومولع ا ل ي تر يت فوم الجمعة  62يوليوز  ،6102بال سبة ل ليات الطب
والصيدلة ،ويوم الاثنين فاتح غشت  ،6102بال سبة ل ليتي طب ألاسنان.
وسيعوض ك متريم تم لبول بص ة نبا ية ولم ف كد سجيل النبائي يا الولت الة ت د م ل امل سسة،
بهتريم ور اسه يا ا ة ي ت ار و لا مسب يست قاب.

ملحق
الئحة بعناوين كليات الطب والصيدلة وكليتي طب ألاسنان
العنوان البريدي للمؤسسة

الجامعة

جامعة م هد الخامط
 -الرراط -

جامعة الحس اليا ي
 -الدار البيضاء -

جامعة سيد م هد ب
 -فاس -

بد هللا

كلية الطب والصيدلة
املركب الجامعا ص.ي2610 :
 الرراط -كلية طب ألاسنان
املركب الجامعا ص.ي2606 :
 الرراط -كلية الطب والصيدلة
 01طارب اب زيا
ص.ي1052 :
 الدار البيضاء -كلية طب ألاسنان
ص.ي 1052 :مرس السلطان
 الدار البيضاء -كلية الطب والصيدلة
طريق سيد مرازم ص.ي1893 :
 -فاس -

العنوان إلالكتروني
للجامعة والكلية
www.um5s.ac.ma
www.medramo.ac.ma
www.um5s.ac.ma
www.fmdrabat.ac.ma
www.univcasa.ma
www.fmpc.ac.ma
www.univcasa.ma
www.fmd-uh2c.ac.ma
www.usmba.ac.ma
www.fmp-usmba.ac.ma

جامعة القاض ي ياض
 -مراكش -

كلية الطب والصيدلة
ص.ي 7010 :سيد با
 -مراكش -

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

جامعة م هد ألاومل
 -وجد -

كلية الطب والصيدلة
ص.ي 262 :حا القدس
 -وجد -

www.ump.ma
fmpo.ump.ma

جامعة اب زلر
 -أكا فر -

كلية الطب والصيدلة
 -أكا فر -

www.uiz.ac.ma

جامعة بد املالا السعد
 -تطوان -

كلية الطب والصيدلة
 -طنجة -

www.uae.ma

