ولوج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة
بكلي الطب والصيدلة بالرباط والدار البيضاء
برسم السنة الجامعية 2019-2018
 .1أهداف التكوين
إن الغاية من الدراسات الصيدلية ي تكوين صيدلي ن قادرين ع ى مزاولـة أعمالهـم ي مختلف ميادين
الصيدلة سواء ي املخت ﺮات أو املستشفيات أو املؤسسات الصناعية الصيدلية أو ي مجال البحث العلم .

 .2مدة الدراسة والشهادة املمنوحة
تستغرق مدة الدراسة بشعبة الصيدلة أربع سنوات بعد الحصول ع ى شهادة بكالوريا ) 2 +انظر الفقرة
 .4شروط ال ﺮشيح( وتتوج بنيل دبلوم دكتور ي الصيدلة.

 .3عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد املتوفرة برسم السنة الجامعية  2019-2018كما ي ي:
عدد املقاعد بالسنة الثالثة لشعبة الصيدلة
الكلية

عدد املقاعد

كلية الطب والصيدلة بالرباط

20

كلية الطب والصيدلة الدار البيضاء

20

املجموع

40

ملحوظة:
تجدر ٕالاشارة إ ى أنه تخصص نسبة  %5من عدد املقاعد املحددة لكل مؤسسة للطلبة ٔالاجانب الذين تتوفر
ف م الشروط املطلوبة ،وإذا اقت ٔالامر تعديل هذﻩ النسبة فإن الوزارة ستشعركم بذلك ي إبانه.

 .4شروط ال ﺮشيح
يتم الالتحاق بالسنة الثالثة لشعبة الصيدلة عن طريق مباراة تفتح ي وجه الطلبة الحاصل ن ع ى إحدى
الشهادات أو الدبلومات التالية أو ما يعادلها:
 دبلوم الدراسات الجامعية العامة ) :(DEUGتخصص علوم الحياة ) (SVأو علوم ٔالارض والكون ).(STU
 دبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة ــي العلــوم ) :(DEUG és sciencesتخصــص علــوم الحيــاة ؤالارض
) (SVTوتخصص كيمياء  -بيولوجيا ). (CB
 دبلــوم الدراســات الجامعيــة ــي العلــوم والتقنيــات ) :(DEUSTتخصــص بيولوجيــا  -كيميــاء  -جيولوجيـا
).(B.C.G
 الشهادة الجامعية للدراسات العلمية )) (CEUSفرع علوم ٔالاحياء وفرع علوم طبقات ٔالارض(.
 شهادة النجاح ي ٔالاقسام التحض ﺮية "مسلك البيولوجيا والكيمياء والف ياء وعلوم ٔالارض".

 .5مباراة الولوج
يتم ولوج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة بعد نجاح امل ﺮشح ن ي مباراة الولوج ال تنظم ع ى مرحلت ن:
 انتقاء تمهيدي للم ﺮشح ن بناء ع ى دراسة ملفا م من طرف لجنة مختصة تأخـذ بعـ ن الاعتبـار مـدة
الدراســة والــنقط واملي ـزات املحصــل عل ــا خــالل الســنت ن ٔالاو ــى والثانيــة مــن الشــهادة املحصــل عل ــا
)انظر الشواهد املدرجة ي الفقرة  4أعالﻩ و ي البطاقة امللحقة ص (5؛
 اختبار كتابي بالنسبة للم ﺮشح ن املقبول ن ي الانتقاء التمهيدي والذي سينظم بالكلية املعنية.

 .6مواد املباراة
تشتمل املباراة ع ى الاختبارات الكتابية ي املواد التالية:
املدة الزمنية

املعامل

املادة
البيولوجيا

 60دقيقة

3

الكيمياء ٕالاحيائية والكيمياء

 60دقيقة

3

الف ياء

 60دقيقة

1

ويتم اختيار مواضيع هذﻩ الاختبارات من مقرر السنت ن ٔالاو ى والثانية من دبلوم الدراسات الجامعية العامة
) (DEUGتخصص علوم الحياة ) (SVوعلوم ٔالارض والكون ).(STU

2

ٕ .7الاجراءات الخاصة بال ﺮشيح
يتع ن ع ى امل ﺮشح ن الراغب ن ي اجتياز مباراة ولوج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة
بالرباط أو بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء تسجيل ترشيحهم ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية للمباراة الخاصة
بالكلية املعنية ،وذلك خالل الف ﺮة املمتدة ما ب ن يوم ٕالاثن ن  18يونيو  2018و يوم الجمعة  20يوليوز
.2018
الكلية

البوابة ٕالالك ﺮوني الخاصة باملباراة

كلية الطب والصيدلة الرباط

fmp.um5.ac.ma

كلية الطب والصيدلة الدار البيضاء

www.fmpc.ac.ma

ويتم التسجيل ٔالاو ي ع ﺮ املراحل التالية:
 -1التسجيل ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية للمباراة الخاصة بالكلية املعنية ،و ي حالة وجود صعوبة يتع ن ع ى
امل ﺮشح الاتصال بمصلحة الشؤون الطالبية بالكلية.
 -2املصادقة ع ى ٕالاشعار ٕالالك ﺮوني املتوصل به بطريقة أوتوماتيكية بعد التسجيل ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية
)أو الاستمارة امللحقة ص  5ي حالة وجود صعوبة ي التسجيل ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية( من طرف رئيس
املؤسسة ٔالاصل.
 -3إرسال أو إيداع ملف ال ﺮشيح بمصلحة الشؤون الطالبية بالكلية املعنية ،ي أجل أقصاﻩ يوم الجمعة
 20يوليوز .2018
هذا ،وسيتم ٕالاعالن عن الوثائق املكونة مللف ال ﺮشيح بالبوابة ٕالالك ﺮونية الخاصة باملباراة.

 .8نتائج الانتقاء التمهيدي
سيتم ٕالاعالن عن الئحة امل ﺮشح ن املقبول ن ي الانتقاء التمهيدي الجتياز الاختبار الكتابي وكذا مكان اجتيازﻩ
يوم الثالثاء  31يوليوز  2018ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية للمباراة الخاصة بالكلية املعنية وكذا عن طريق النشر
الداخ ي باملؤسسة وموقعها ع ى ٔالان ﺮنيت .ويعت ﺮ هذا النشر بمثابة استدعاء للم ﺮشح ن.

 .9الاختبار الكتابي
سينظم الاختبار الكتابي بالكلية املعنية يوم الثالثاء  04شتن ﺮ .2018
ويتع ن ع ى كل م ﺮشح الحضور إ ى مركز الاختبار الكتابي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية .وتجدر ٕالاشارة
إ ى أن تقديم بطاقة التعريف الوطنية يعت ﺮ إجباريا الجتياز الاختبار الكتابي.
3

ٕ .10الاعالن عن نتائج املباراة
يتم ٕالاعالن عن الئحة امل ﺮشح ن املقبول ن بصفة ائية وترتي م حسب الاستحقاق ،وكذا امل ﺮشح ن
املسجل ن ي الئحة الانتظار يوم ٔالاربعاء  05شتن ﺮ  2018ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية للمباراة الخاصة بالكلية
املعنية وكذا عن طريق النشر الداخ ي باملؤسسة وموقعها ع ى ٔالان ﺮنيت.
وتجدر ٕالاشارة إ ى أنه يتع ن ع ى الناجح ن ي املباراة الحضور إ ى الكلية املعنية والتسجيل ا مصحوب ن
بملف تسجيلهم يوم الجمعة  07شتن ﺮ  .2018ويتكون هذا امللف من الوثائق التالية:
 الشهادة ٔالاصلية للباكالوريا ونسخة مصادق عل ا.
 الشهادة ٔالاصلية و نسخة مصادق عل ا من:
 الش ــهادة الجامعي ــة بالنس ــبة لطلب ــة كلي ــات العل ــوم وكلي ــات العل ــوم والتقني ــات والكلي ــات املتع ــددة
التخصصات؛
 أو شـ ــهادة الاسـ ــتحقاق ) (Attestation d’admissibilitéبالنسـ ــبة لتالميـ ــذ ٔالاقسـ ــام التحض ـ ـ ﺮية
للمدارس العليا "مسلك البيولوجيا والكيمياء والف ياء وعلوم ٔالارض".
 كشف تام للنقط املحصل عل ا خالل الفصول ٔالاربعة ٔالاو ى.
 نسخة من بطاقة التعريف

الوطنيةK

وسيعوض كل م ﺮشح تم قبوله بصفة ائية ولم يؤكد تسجيله ال ائي بم ﺮشح ورد اسمه ي الئحة الانتظار
حسب الاستحقاق ،وذلك يوم الثالثاء  11شتن ﺮ  2018ع ى الساعة العاشرة صباحا بالضبط.

عنواني كلي الطب والصيدلة بالرباط والدارالبيضاء
الجامعة

العنوان ال ﺮيدي للمؤسسة

جامعة
محمد الخامس
 -الرباط -

كلية الطب والصيدلة
املركب الجام ي
ص .ب6203 :
 الرباط -كلية الطب والصيدلة
ص .ب9154 :
مرس السلطان
 -الدار البيضاء -

جامعة
الحسن الثاني
 -الدار البيضاء -

العنوان ٕالالك ﺮوني
للمؤسسة
concph2018@um5.ac.ma

-
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املوقع ٕالالك ﺮوني
للجامعة والكلية
www.um5.ac.ma
www.fmp.um5.ac.ma

www.uh2c.ma
www.fmpc.ac.ma

DEMANDE DE CANDIDATURE AU CONCOURS D’ACCES
AU CYCLE DES ETUDES PHARMACEUTIQUES
2018/2019
A REMPLIR PAR LE CANDIDAT
C.N.E :……………………………………………………….C.I.N :………………………………………………
Nom : …………………….………………………….prénom : ……………………………………………………
Date de naissance : …………………..………….. Lieu de naissance : …………….………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….…………………………
Téléphone : …………………………………..……...………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………….……..……………

Année d’obtention du baccalauréat : ……………………………………………………….………………………
Niveau d’étude actuel : …………….…………………………………………………………..……………………
Filière :………….…………………….……………………………………………..………………………………
Candidat de l’établissement : ……………………………………………………………………..……..…………
Année de 1ère inscription en 1ère année : ……………………………………………………………………………

Date de réussite en DEUG : SV

STU

Date de réussite en DEUG ès science :

Date de réussite en DEUST :

SVT

CB

BCG

Date de réussite en

CEUS

Date de réussite en

CPGE (BCPSVT)
/20

Moyenne générale des 4 semestres (S1, S2, S3, S4)

Signature du candidat

Signature du Chef de l’Etablissement d’origine
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