ولوج كليات الطب والصيدلة "شعبة الطب" وكلي طب ٔالاسنان
برسم السنة الجامعية 2018-2017
 .1الشهادات املمنوحة
تتــوج الدراســات الطبيــة بنيــل دبلــوم دكتــور ــي الطــب والدراســات ــي طــب ٔالاســنان بنيــل دبلــوم دكتــور ــي طــب
ٔالاسنان.

 .2عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية  2018-2017كما ي ي:
عدد املقاعد بكليات الطب والصيدلة
العسكريون
مغاربة وأجانب
88

الكلية

املجموع

املدنيون

كلية الطب والصيدلة بالرباط

500

412

كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

400

400

-

كلية الطب والصيدلة بفاس

300

300

-

كلية الطب والصيدلة بمراكش

350

350

-

كلية الطب والصيدلة بوجدة

300

300

-

كلية الطب والصيدلة بأكادير

100

100

-

كلية الطب والصيدلة بطنجة

100

100

-

املجموع

2050

1962

88

عدد املقاعد بكلي طب ٔالاسنان
الكلية

املجموع

املدنيون

العسكريون
مغاربة وأجانب

كلية طب ٔالاسنان بالرباط

100

80

20

كلية طب ٔالاسنان بالدار البيضاء

150

150

-

املجموع

250

230

20

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.
1

 .3شروط ال ﺮشيح
يش ـ ﺮط ــي امل ﺮشــح الجتيــاز مبــاراة ولــوج كليــات الطــب والصــيدلة وكلي ـ طــب ٔالاســنان برســم الســنة الجامعيــة
 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.

ويتم ولوج السنة ٔالاو ى ذﻩ الكليات بعد نجاح امل ﺮشح ن ي مباراة تجرى ع ى مرحلت ن:
ّ
 .1انتقاء تمهيدي ُي َم ِك ُن من حصر عدد من امل ﺮشح ن يساوي ع ى ٔالاقل:
 ستة أضعاف عدد املقاعد املفتوحة بالدراسات الطبية بالكلية املعنية.
 عشرة أضعاف عدد املقاعد املفتوحة بالدراسات ي طب ٔالاسنان بالكلية املعنية.
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.
وسيتم ٕالاعالن عن الئحة امل ﺮشح ن املقبول ن الجتياز الاختبار الكتابي عن طريق النشر الداخ ي
بالكليات ومواقعها ع ى الان ﺮنيت ،وذلك يوم الاثن ن  24يوليوز .2017
 .2اختبار كتابي سينظم يوم الخميس  27يوليوز  2017بالنسبة لكليات الطب والصيدلة ويوم
الجمعة  28يوليوز  2017بالنسبة لكلي طب ٔالاسنان .وينصب الاختبار الكتابي ع ى برامج
البكالوريا )شعبة العلوم التجريبية(.
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ٕ .4الاجراءات الخاصة بال ﺮشيح وإيداع امللفات
يتع ن ع ى امل ﺮشح ن الراغب ن ي اجتياز مباراة الولوج لاللتحاق بإحدى كليات الطب والصيدلة أو بإحدى
كلي طب ٔالاسنان تسجيل ترشيحهم ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية الخاصة بالكلية املعنية مع مراعاة التوزيع
الجغرا ي وذلك خالل الف ـ ﺮة املمــتدة مــا ب ن يوم الخميس فاتح يونيو ويوم الجمعة  30يونيو ) 2017انظر
املواقع املبينة ي امللحق(.
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 للكلية املعنية باملباراة .و ي حالة وجود صعوبة يتع ن ع ى امل ﺮشح
الاتصال بمصلحة الشؤون الطالبية بالكلية املعنية.
 -2نسخ ٕالاشعار ٕالالك ﺮوني املتوصل به بطريقة أوتوماتيكية بعد التسجيل ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية.


بالنسبة للم ﺮشح ن الحاصل ن ع ى شهادة البكالوريا ٔالاجنبية:

يتع ن ع ى امل ﺮشح إيداع ملف ال ﺮشيح بمصلحة الشؤون الطالبية بالكلية املعنية ي أجل أقصاﻩ يوم الثالثاء
 11يوليوز .2017
هذا ،وسيتم ٕالاعالن عن الوثائق املكونة مللف ال ﺮشيح بالبوابة ٕالالك ﺮونية للكلية املعنية.

 .5التوزيع الجغرا ي لل ﺮشيحات
ينب ي ع ى امل ﺮشح ن أن يراعوا عند تقديم ترشيحا م التوزيع الجغرا ي الوارد ي الجداول التالية:

روافد كليات الطب والصيدلة حسب مكان الحصول ع ى البكالوريا
املؤسسات
كلية الطب والصيدلة
 -الرباط -

الروافد
عماالت الرباط ،سال ،الصخ ﺮات– تمارة وأقاليم القنيطرة ،الخميسات،
سيدي قاسم ،سيدي سليمان ،وزان ،شفشاون والعرائش.

كلية الطب والصيدلة
 -الدار البيضاء -

عماالت مقاطعات ع ن الشق ،ال ي الحس  ،ع ن السبع– ال ي املحمدي،
الدار البيضاء– أنفا ،ابن مسيك ،موالي رشيد ،الفداء– مرس السلطان،
سيدي ال ﺮنو  ،عمالة املحمدية ،وأقاليم النواصر ،مديونة ،بنسليمان،
َ
سطات ،برشيد ،سيدي بنور ،الجديدة وخريبكة.

كلية الطب والصيدلة
 -فاس -

عمالة فاس وأقاليم موالي يعقوب ،صفرو ،بوملان ،تاونات ،مكناس ،الحاجب،
إفران ،خنيفرة ،ميدلت والرشيدية.

3

املؤسسات
كلية الطب والصيدلة
 -مراكش -

الروافد
عماالت مراكش ،وأقاليم شيشاوة ،الحوز ،قلعة السراغنة ،الرحامنة،
تارودانت ،الصويرة ،ب مالل ،الفقيه بن صالح ،آسفي ،اليوسفية ،أزيالل،
َ
َ
ورزازات ،زاكورة ،تنغ ﺮ ،طانطان ،سيدي إف  ،طرفاية ،كلميم ،أوسرد ،وادي
الذهب ،العيون ،السما ة ،بوجدور أسا– الز َ
اك.
ر

كلية الطب والصيدلة
 -وجدة -

عمالة وجدة– أنجاد وأقاليم بركان ،تاوريرت ،الدريوش ،جرادة ،فجيج،
الناضور ،الحسيمة ،تازة وجرسيف.
َ
َ
عمالة أكادير– إداوتنان وأقاليم إنزكان– آيت ملول ،شتوكة– آيت باها،
طاطا ،ت نيت وتارودانت.

كلية الطب والصيدلة
 -طنجة -

عمالة طنجة – أصيلة وأقاليم تطوان ،الفحص– أنجرة واملضيق–
الفنيدق،الحسيمة ،وزان ،شفشاون والعرائش.

كلية الطب والصيدلة
 -أكادير -

مالحظة هامة

:

ع ى كل م ﺮشح اختيار كلية واحدة لل ﺮشيح ،و ي حالة ثبوت تسجيل م ﺮشح

بكليت ن اثنت ن سيتم التشطيب ائيا ع ى اسمه من الئحة امل ﺮشح ن ي الكليت ن معا.
روافد كلي طب ٔالاسنان حسب مكان الحصول ع ى البكالوريا
املؤسسات

كلية طب ٔالاسنان
 -الرباط -

كلية طب ٔالاسنان
 -الدار البيضاء -

الروافد
عماالت وأقاليم الرباط ،سال ،الصخ ﺮات -تمارة ،القنيطرة ،الخميسات ،سيدي
قاسم ،سيدي سليمان ،وزان ،العرائش ،شفشاون ،طنجة– أصيلة ،تطوان،
الفحص– أنجرة ،املضيق– الفنيدق ،مكناس ،الحاجب ،إفران ،خنيفرة،
ميدلت ،الرشيدية ،فاس ،موالي يعقوب ،صفرو ،تاونات ،بوملان ،تازة،
جرسيف ،الحسيمة ،الناضور ،وجدة– أنجاد ،بركان ،تاوريرت ،الدريوش،
جرادة وفجيج.
عماالت مقاطعات ع ن الشق ،ال ي الحس  ،ع ن السبع– ال ي املحمدي ،ابن
مسيك ،موالي رشيد ،الدار البيضاء– أنفا ،الفداء– مرس السلطان ،سيدي
َ
ال ﺮنو وعماالت وأقاليم املحمدية ،النواصر ،مديونة ،بنسليمان ،خريبكة،
آسفي ،اليوسفية ،الجديدة ،برشيد ،سيدي بنور ،سطات ،مراكش ،شيشاوة،
الحوز ،ب مالل ،الفقيه بن صالح ،أزيالل ،قلعة السراغنة ،الرحامنة،
َ
َ
َ
الصويرة ،ورزازات ،زاكورة ،تنغ ﺮ ،أكادير– إداوتنان ،إنزكان– آيت ملول،
َ
شتوكة– آيت باها ،تارودانت ،طاطا ،طانطان ،سيدي إف  ،طرفاية ،كلميم،
ت نيت ،وادي الذهب ،أوسرد ،العيون ،السمارة ،بوجدور َ
وأسا– الزاك.
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أم ــا فيم ــا يتعل ــق بالتالمي ــذ ح ــام ي ش ــهادة البكالوري ــا م ــن الث ــانويت ن العس ــكريت ن امللكيت ـ ن للقنيط ــرة وإف ـران،
فيتع ـ ن عل ـ م تقــديم ترشــيحا م إ ــى كليــات الطــب والص ــيدلة وكلي ـ طــب ٔالاســنان ال ـ يــدخل إقلــيم س ــك
والد م ضمن روافدها.

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

املعامل
1

املادة
العلوم الطبيعية
الف ياء

 30دقيقة

1

الكيمياء

 30دقيقة

1

الرياضيات

 30دقيقة

1

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

ٕ .7الاعالن عن نتائج املباراة
ستعلن كل كلية عن النتائج ال ائية للمباراة وكذا عن الئحة امل ﺮشح ن املسجل ن ي الئحة الانتظار عن طريق
النشر الداخ ي باملؤسسة وموقعها ع ى الان ﺮنيت يوم السبت  29يوليوز  ،2017بالنسبة لكليات الطب
والصيدلة ،ويوم الثالثاء فاتح غشت  ،2017بالنسبة لكلي طب ٔالاسنان.
وسيعوض كل م ﺮشح تم قبوله بصفة ائية ولم يؤكد تسجيله ال ائي ي الوقت الذي تحددﻩ له املؤسسة،
بم ﺮشح ورد اسمه ي الئحة الانتظار وذلك حسب الاستحقاق.
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ملحق
الئحة بعناوين كليات الطب والصيدلة وكلي طب ٔالاسنان
الجامعة

جامعة محمد الخامس
 -الرباط -

جامعة الحسن الثاني
 -الدار البيضاء -

جامعة سيدي محمد بن عبد ﷲ
 -فاس -

العنوان ال ﺮيدي للمؤسسة
كلية الطب والصيدلة
املركب الجام ي ص.ب6203 :
 الرباط -كلية طب ٔالاسنان
املركب الجام ي ص.ب6212 :
 الرباط -كلية الطب والصيدلة
 19طارق ابن زياد
ص.ب9154 :
 الدار البيضاء -كلية طب ٔالاسنان
ص.ب 9157 :مرس السلطان
 الدار البيضاء -كلية الطب والصيدلة
طريق سيدي حرازم ص.ب1893 :
 -فاس -

العنوان ٕالالك ﺮوني
للجامعة والكلية
www.um5.ac.ma
www.medramo.ac.ma
www.um5.ac.ma
www.fmdrabat.ac.ma
www.univh2c.ma
www.fmpc.ac.ma
www.univh2c.ma
www.fmd-uh2c.ac.ma
www.usmba.ac.ma
www.fmp-usmba.ac.ma

جامعة القا عياض
 -مراكش -

كلية الطب والصيدلة
ص.ب 7010 :سيدي عباد
 -مراكش -

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

جامعة محمد ٔالاول
 -وجدة -

كلية الطب والصيدلة
ص.ب 724 :ي القدس
 -وجدة -

www.ump.ma
fmpo.ump.ma

جامعة ابن زهر
 -أكادير -

كلية الطب والصيدلة
 -أكادير -

www.uiz.ac.ma

جامعة عبد املالك السعدي
 -تطوان -

كلية الطب والصيدلة
 -طنجة -

www.uae.ma
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