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و السنة الصيدلةلولوج والصيدلةبشعبة الطب ليات
امعية ا السنة 2019-2020برسم

ن.1 التكو داف أ

من ا تمك عالية تقنية ات خ ع متوفرة لة مؤ أطر ن و ت إ الصيدلية الدراسات ادف أعمال مزاولـة
مجال أو الصيدلية الصناعية املؤسسات أو شفيات املس أو ات املخت سواء الصيدلة ميادين مختلف

. العل البحث

املمنوحة.2 ادات والش ن التكو مدة

مـستغ الــرق الصيــشعبةـدراسـدة ليةـدلـة والصيـالطاتــب سنةـدلـب يـتتواتــست ب دكتـــدبللـــوج ور ــوم
.الصيدلة

املقاعد.3 عدد

امعية ا السنة برسم املقاعد عدد :2020-1920حدد ي كما

ب املقاعد وعدد الصيدلةلالسنة شعبة

لية املقاعدال عدد

اطلية بالر والصيدلة 110الطب

باللية والصيدلة البيضاءالطب 50دار

160املجموع

وظة :م

ســـــبةتجدرو  تضـــــاف أنھ إ تتوفر5%شـــــارة الذين جانب للطلبة مؤســـــســـــة ل ل املحددة املقاعد عدد من
إبانھ بذلك شعركم س الوزارة فإن سبة ال ذه عديل مر اقت وإذا ة، املطلو الشروط م .ف

شيح.4 ال شروط

مباراة الجتياز ـــ امل ط وشـــ الســـنة الســـنةالصـــيدلةشـــعبةلولوج برســـم والصـــيدلة الطب ليات ب
امعية ون:2020-1920ا ي أن

سلك- من الثانية بالسنة ال ام الور شعبة2019-2018لسنةالب أو اضية الر العلوم شعبة
لسلك ية التجر االعلوم الور االب عادل ما ؛أو
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أو - اضية الر العلوم شعبة ا الور الب ادة ش ع حاصال اأو عادل ما أو ية التجر العلوم .شعبة

و السنة ولوج تم ن:لو مرحلت ع تجرى مباراة ن امل نجاح عد الصيدلة شعبة

يدي1- تم املفتوحة،انتقاء املقاعد عدد أضعاف عشرة قل ع ساوي ن امل عدد حصر من يمكن ،
يدي التم نتقاء رتكز :و

سبة ابال الور الب ادة ش ع ن اصل ا ن عليھع،الوطنيةللم املحصل املعدل

ساب: اح ق طر عن ا الور الب امتحانات

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

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

ية جن ا الور الب ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة املحصلع،بال للنقط العام املعدل

ا .عل

ليــة بــال الــداخ شـــــــــــــر ال ق طر عن ي الكتــا ختبــار الجتيــاز ن املقبول ن ـــــــــــــ امل الئحــة عن عالن تم وســـــــــــــ
وذلك ت، ن ن ع ا .2019يوليوز16الثالثاءيوموموقع

ي-2 كتا نظماختبار تيومســ برامج.2019يوليوز20الســ ع ي الكتا ختبار نصــب او الور (شــعبةالب
ية). التجر العلوم

شيح.5 بال اصة ا جراءات

اجتي ن الراغب ن امل ع ن ـــــــــــــيتع مباراةـ واولوجاز الصيدلةلسنة ليلشعبة والصيدلةب الطب
البيضاء والدار اط ونيةبالر لك البوابة ع م ترشيح اصةةاللمبار يل املعنيةلالبا مراعاة،ية مع

غرا ا ع الفت،التوز خالل املمتــدةــــــــــــــــــــــــــوذلـك يومرة ن ب يونيومـا فـاتح ـت حـد2019الســــــــــــ يوم يونيو30و
2019.

ونيبوابةالليةال باملباراةةلك اصة ا

والصيدلة الطب اط-لية www.fmp.um5.ac.maالر

والصيدلة الطب البيضاء-لية www.fmpc.ac.maالدار
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وو  يل ال التالية:عتم املراحل

ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة ابال الور :الوطنيةالب

ع-1 يل ونيةال لك اصةللمباراةالبوابة املعنيةباا لية عو،ل ن يتع ة صعو وجود حالة
الطالبية الشؤون ة بمص تصال ليةامل .بال

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

ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة بال اأما الور يةالب مجن عل ن فيتع شيحإيداع، ال ملف

الطالبية الشؤون ة املعنيةبمص لية سيومأقصاهأجل،بال م .2019يوليوز11ا

ونية لك بالبوابة شيح ال مللف ونة امل الوثائق عن عالن تم وس بذا، اصة ا .مؤسسةلللمباراة

شيحات.6 لل غرا ا ع التوز

د ا الوارد غرا ا ع التوز م ترشيحا تقديم عند يراعوا أن ن امل ع ب :و ي التا ل

والصيدلة الطب ليات الصيدلة"روافد ا"شعبة الور الب ع صول ا ان م حسب

الروافداملؤسسات

والصيدلةطباللية
اط- -الر

ات ال سال، اط، الر وأقاليم سيديت-عماالت سات، م ا القنيطرة، مارة،
سليمانقاسم، -الفحص،تطوان،لفنيدقا-املضيق،أصيلة-طنجة،سيدي

ش،أنجرة سيمة،العرا ،الناضور ،أنجاد-وجدة،وزان،شفشاون ،ا
وش ان،جرادة،الدر رت،بر اجب،مكناس،فاس،فجيج،جرسيف،تاور ،ا

عقوب،إفران شاوة،مراكش،تازة،تاونات،بوملان،صفرو ،موالي وز ،ش ،ا
السراغنة رة،قلعة الرشيدية،اليوسفية،آسفي،الرحامنة،الصو ،ورزازات،

ورة،تنغميدلت، ادير،زا ان،إداوتنان-أ ملول -إنز ا-وكةاشت،آيت با ،آيت
ت،تارودانت ن إف،طانطان،الزاك-أسا،لميم،طاطا،ت ،العيون ،سيدي

وأوسرد،السمارة،طرفاية،بوجدور  ب الذ .وادي

والصيدلةطباللية
البيضا- -ءالدار

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

نو سيدي،ال برشيد، ديدة، ا سليمان، ب مديونة، النواصر، املحمدية،
سطات، بكةبنور، وخر خنيفرة ، بنصا الفقيھ الل، أز مالل، .ب
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املباراة7 مواد ـ

اختيار حســـــــــب ســـــــــية الفر أو ية العر ن اللغت إحدى و التالية املواد الكتابية ختبارات ع املباراة شـــــــــتمل
: امل

الزمنيةاملادة املعاملاملدة
الطبيعية 2دقيقة30العلوم

2دقيقة30الكيمياء
ياء 1دقيقة30الف

اضيات 1دقيقة30الر
والتواصل 1دقيقة30اللغات

من بدرجة اختبار ل قيم لإلقصاء.20إ0و موجبة درجة أية عت ال و .

املباراة-7 نتائج عن عالن

شـــــــر ال ق طر عن نتظار الئحة ن ل ـــــــ امل ن ـــــــ امل الئحة عن وكذا للمباراة ائية ال النتائج عن ســـــــيعلن
باملؤسسة تاملعنيةالداخ ن ن ع ا نيوموموقع .2019يوليوز22ثن

املؤســــســــة، لھ تحدده الذي الوقت ي ا ال يلھ ــــ يؤكد ولم ائية بصــــفة قبولھ تم ــــ م ل وســــيعوض
ستحقاق. حسب وذلك نتظار الئحة اسمھ ورد بم

والصيدلةاتلينو اعن الطب

امعة للمؤسسةا يدي ال العنوان
ي و لك العنوان

للمؤسسة
ي و املوقعاإللك
لية وال امعة ل

جامعة
امس ا محمد

اط- -الر

والصيدلة الطب لية
ب: امعيص. ا 6203املركب

اط- -الر
concph2019@um5.ac.ma

www.um5.ac.ma
www.fmp.um5.ac.ma

جامعة
ي الثا سن ا

البيضا- -ءالدار

والصيدلة الطب لية
ادص.ب:19 ز ابن 9154طارق

البيضاء- -الدار

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


