ولوج السنة ٔالاو ى لشعبة الصيدلة بكليات الطب والصيدلة
برسم السنة الجامعية 2018-2017
 .1أهداف التكوين
دف الدراسات الصيدلية إ ى تكوين أطر مؤهلة متوفرة ع ى خ ﺮات تقنية عالية تمك ا من مزاولـة أعمالها
ي مختلف ميادين الصيدلة سواء ي املخت ﺮات أو املستشفيات أو املؤسسات الصناعية الصيدلية أو ي مجال
البحث العلم .

 .2مدة التكوين والشهادات املمنوحة
تستغرق مدة الدراسة بشعبة الصيدلة بكليات الطب والصيدلة ست سنوات تتوج بنيل دبلوم دكتور ي
الصيدلة.

 .3عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية  2018-2017كما ي ي:
عدد املقاعد بالسنة ٔالاو ى لشعبة الصيدلة
الكلية

املجموع

املدنيون

العسكريون :مغاربة وأجانب

كلية الطب والصيدلة بالرباط

110

100

10

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

 .4شروط ال ﺮشيح
يشـ ﺮط ــي امل ﺮشــح الجتيــاز مبــاراة ولــوج الســنة ٔالاو ــى لشــعبة الصــيدلة بكليــات الطــب والصــيدلة برســم الســنة
الجامعية  2018-2017أن يكون :
-

مسجال بالسنة الثانية من سلك البكالوريا لسنة  2017-2016ي شعبة العلوم الرياضية أو
شعبة العلوم التجريبية لسلك البكالوريا أو ما يعادلها؛

-

أو حاصال ع ى شهادة البكالوريا ي شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو ما
يعادلها.
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ويتم ولوج السنة ٔالاو ى لشعبة الصيدلة بعد نجاح امل ﺮشح ن ي مباراة تجرى ع ى مرحلت ن:
 -1انتق ــاء تمهي ــدي ،يمك ــن م ــن حص ــر ع ــدد امل ﺮش ــح ن يس ــاوي ع ــى ٔالاق ــل عش ــرة أض ــعاف ع ــدد املقاع ــد
املفتوحة،
ويرتكز الانتقاء التمهيدي:
 بالنسبة للم ﺮشح ن الحاصل ن ع ى شهادة البكالوريا الوطنية ،ع ى املعدل املحصل عليه ي
امتحانات البكالوريا عن طريق احتساب:
 %75 من املعدل العام للنقط املحصل عل ا ي الامتحان الوط
البكالوريا.

للسنة الثانية لسلك

 %25 من املعدل العام للنقط املحصل عل ا ي الامتحان الجهوي للسنة ٔالاو ى لسلك
البكالوريا.
 بالنسبة للم ﺮشح ن الحاصل ن ع ى شهادة البكالوريا ٔالاجنبية ع ى املعدل العام للنقط املحصل
عل ا.
وس ــيتم ٕالاع ــالن ع ــن الئح ــة امل ﺮش ــح ن املقب ــول ن الجتي ــاز الاختب ــار الكت ــابي ع ــن طري ــق النش ــر ال ــداخ ي بالكلي ــة
وموقعها ع ى ٔالان ﺮنيت ،وذلك يوم الاثن ن  24يوليوز .2017
 -2اختبار كتابي سينظم يوم السبت  29يوليوز  .2017وينصب الاختبـار الكتـابي ع ـى بـرامج البكالوريـا )شـعبة
العلوم التجريبية(.

ٕ .5الاجراءات الخاصة بال ﺮشيح
يتعـ ن ع ــى امل ﺮشــح ن الـراغب ن ــي اجتيــاز مبــاراة ولــوج الســنة ٔالاو ــى لشــعبة الصــيدلة بكليــة الطــب والصــيدلة
بالربــاط تســجيل ترشــيحهم ع ــى البوابــة ٕالالك ﺮونيــة الخاصــة باملبــاراة  www.medramo.ac.maوذلــك خــالل
الف ﺮة املمتدة ما ب ن الخميس فاتح يونيو والجمعة  30يونيو .2017
يتم التسجيل ٔالاو ي ع ﺮ املراحل التالية:
 بالنسبة للم ﺮشح ن الحاصل ن ع ى شهادة البكالوريا الوطنية:
 -1التسجيل ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية الخاصة باملباراة  ،www.medramo.ac.maو ي حالة وجود
صعوبة يتع ن ع ى امل ﺮشح الاتصال بمصلحة الشؤون الطالبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط.
 -2نسخ ٕالاشعار ٕالالك ﺮوني ا ملتوصل به بطريقة أوتوماتيكية بعد ا لتسجيل ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية.
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 أما بالنسبة للم ﺮشح ن الحاصل ن ع ى شهادة البكالوريا ٔالاجنبية ،فيتع ن عل م إيداع امللف
بمصلحة الشؤون الطالبية كلية الطب والصيدلة ،املركب الجام ي ص.ب 6203 :الرباط ،ي أجل
أقصاﻩ الثالثاء  11يوليوز .2017

 6ـ مواد املباراة
تشــتمل املبــاراة ع ــى الاختبــارات الكتابيــة ــي املــواد التاليــة وبإحــدى اللغتـ ن العربيــة أو الفرنســية حســب اختيــار
امل ﺮشح :
املدة الزمنية
 30دقيقة
 30دقيقة
 30دقيقة
 30دقيقة
 30دقيقة

املادة
العلوم الطبيعية
الف ياء
الكيمياء
الرياضيات
اللغات والتواصل

املعامل
2
1
2
1
1

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

ٕ - 7الاعالن عن نتائج املباراة
ســيعلن عــن النتــائج ال ائيــة للمبــاراة وكــذا عــن الئحــة امل ﺮشــح ن املســجل ن ــي الئحــة الانتظــار عــن طريــق النشــر
الداخ ي باملؤسسة وموقعها ع ى ٔالان ﺮنيت يوم ٔالاربعاء  02غشت .2017
وسـيعوض كـل م ﺮشـح تـم قبولــه بصـفة ائيـة ولـم يؤكــد تسـجيله ال ـائي ـي الوقــت الـذي تحـددﻩ لـه املؤسســة،
بم ﺮشح ورد اسمه ي الئحة الانتظار وذلك حسب الاستحقاق.

عنوان كلية الطب والصيدلة
الجامعة

العنوان ال ﺮيدي
للمؤسسة

العنوان ٕالالك ﺮوني
للمؤسسة

جامعة
محمد الخامس
 -الرباط -

كلية الطب والصيدلة
املركب الجام ي
ص .ب6203 :
 -الرباط -

concph2017@um5.ac.ma
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املوقع ٕالالك ﺮوني للجامعة
والكلية
www.um5.ac.ma
www.medramo.ac.ma

