ولوج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة بكليات الطب والصيدلة
برسم السنة الجامعية 2022-2021
 .1أهداف التكوين
إن الغاية من الدراسات الصيدلية هي تكوين صيدليين قادرين على مزاولـة أعمالهـم في مختلف ميادين الصيدلة،
سواء في املختبرات أو املستشفيات أو املؤسسات الصناعية الصيدلية أو في مجال البحث العلمي.

 .2مدة الدراسة والشهادة املمنوحة
تستغرق مدة الدراسة بشعبة الصيدلة أربع سنوات بعد الحصول على شهادة بكالوريا ( 2 +انظر الفقرة .4
شروط الترشيح) وتتوج بنيل دبلوم دكتورفي الصيدلة.

 .3عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد املتوفرة برسم السنة الجامعية  2022-2021كما يلي:
عدد املقاعد بالسنة الثالثة لشعبة الصيدلة
الكلية

عدد املقاعد

كلية الطب والصيدلة بالرباط

25

كلية الطب والصيدلة الدارالبيضاء

20

املجموع

45

ملحوظة:
تجدر اإلشارة إلى أنه تخصص نسبة  %5من عدد املقاعد املحددة لكل مؤسسة للطلبة األجانب الذين تتوفر فيهم
الشروط املطلوبة ،وإذا اقتض ى األمر تعديل هذه النسبة فإن الوزارة ستشعركم بذلك في إبانه.
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 .4شروط الترشيح
يتم االلتحاق بالسنة الثالثة لشعبة الصيدلة عن طريق مباراة تفتح في وجه الطلبة الحاصلين على إحدى
الشهادات أو الدبلومات التالية أو ما يعادلها:
 دبلوم الدراسات الجامعية العامة ( :)DEUGتخصص علوم الحياة ) (SVأو علوم األرض والكون ).(STU
 دبلوم الــدراسـ ـ ـ ـ ــات الجــامعيــة العــامــة في العلوم ( :)DEUG és sciencesتخص ـ ـ ـ ــص علوم الحيــاة واألرض
) (SVTوتخصص كيمياء-بيولوجيا (. (CB
 دبلوم الــدراس ـ ـ ـ ــات الجــامعيــة في العلوم والتقنيــات ( :)DEUSTتخص ـ ـ ـ ــص بيولوجيــا  -كيميــاء  -جيولوجيـا
(.)B.C.G
 شهادة النجاح في األقسام التحضيرية "مسلك البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلوم األرض".

 .5مباراة الولوج
يتم ولوج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة بعد نجاح املترشحين في مباراة الولوج التي تنظم على مرحلتين:
 انتقاء تمهيدي للمترش ـ ـ ــحين بناء على دراس ـ ـ ــة ملفافهم من طرت لجنة مختص ـ ـ ــة تدةذ بعين االعتبار مدة
الدراسة والنقط وامليـ ـ ـزات املحصل عليها ةالل السنتين األولى والثانية من الشهادة املحصل عليها (انظر
الشواهد املدرجة في الفقرة  4أعاله)؛
 اختبار كتابي بالنسبة للمترشحين املقبولين في االنتقاء التمهيدي والذي سينظم بالكلية املعنية.

 .6مواد املباراة
تشتمل املباراة على االةتبارات الكتابية في املواد التالية:
املدة الزمنية

املعامل

املادة
البيولوجيا

 60دقيقة

3

الكيمياء اإلحيائية والكيمياء

 60دقيقة

3

الفيزياء

 60دقيقة
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ويتم اةتيار مواضيع هذه االةتبارات من مقرر السنتين األولى والثانية من دبلوم الدراسات الجامعية العامة
( )DEUGتخصص علوم الحياة ) (SVوعلوم األرض والكون ).(STU
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 .7اإلجراءات الخاصة بالترشيح
يتعين على املترشحين الراغبين في اجتياز مباراة ولوج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة
بالرباط أو بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء تسجيل ترشيحهم على البوابة اإللكترونية للمباراة الخاصة
بالكلية املعنية ،وذلك ةالل الفترة املمتدة ما بين يوم الثالثاء  07ويوم الجمعة  24شتنبر.2021
الكلية

البوابة اإللكتروني الخاصة باملباراة

كلية الطب والصيدلة الرباط

fmp.um5.ac.ma

كلية الطب والصيدلة الدار البيضاء

www.fmpc.ac.ma

في حالة وجود صعوبة في تسجيل الترشيح على البوابة اإللكترونية ،يتعين على املترشح االتصال بمصلحة الشؤون
الطالبية بالكلية املعنية.
هذا ،وسيتم اإلعالن عن الوثائق املكونة مللف الترشيح بالبوابة اإللكترونية الخاصة باملباراة.

 .8نتائج االنتقاء التمهيدي
سيتم اإلعالن عن الئحة املترشحين املقبولين في االنتقاء التمهيدي الجتياز االةتبار الكتابي وكذا مكان اجتيازه يوم
اإلثنين  04أكتوبر  2021على البوابة اإللكترونية للمباراة الخاصة بالكلية املعنية وكذا عن طريق النشر الداةلي
باملؤسسة وموقعها على األنترنيت .ويعتبرهذا النشربمثابة استدعاء للمترشحين.

 .9االختبارالكتابي
سينظم االةتبار الكتابي بالكلية املعنية يوم الجمعة  15أكتوبر.2021
ويتعين على كل مترشح الحضور إلى مركز االةتبار الكتابي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية .وتجدر اإلشارة إلى
أن تقديم بطاقة التعريف الوطنية يعتبر إجباريا الجتياز االةتبار الكتابي.

 .10اإلعالن عن نتائج املباراة
يتم اإلعالن عن الئحة املترشحين املقبولين بصفة نهائية وترتيبهم حسب االستحقاق ،وكذا املترشحين املسجلين في
الئحة االنتظار يوم األربعاء  20أكتوبر  2021على البوابة اإللكترونية للمباراة الخاصة بالكلية املعنية وكذا عن
طريق النشر الداةلي باملؤسسة وموقعها على األنترنيت.
وتجدر اإلشارة إلى أنه يتعين على الناجحين في املباراة الحضور إلى الكلية املعنية والتسجيل بها مصحوبين بملف
تسجيلهم يوم اإلثنين  25أكتوبر .2021ويتكون هذا امللف من الوثائق التالية:
 الشهادة األصلية للباكالوريا ونسخة مصادق عليها.
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 الشهادة األصلية ونسخة مصادق عليها من:
 الش ـ ـ ـ ـهــادة الجــامعيــة بــالنس ـ ـ ـ ـبــة لطلبــة كليــات العلوم وكليــات العلوم والتقنيــات والكليــات املتعــددة
التخصصات؛
 أو ش ـ ـ ـ ــهادة االس ـ ـ ـ ــتحقاق ) (Attestation d’admissibilitéبالنس ـ ـ ـ ــبة لتالميذ األقس ـ ـ ـ ــام التحض ـ ـ ـ ــيرية
للمدارس العليا "مسلك البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلوم األرض".
 كشف تام للنقط املحصل عليها ةالل الفصول األربعة األولى.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

.

وسيعوض كل مترشح تم قبوله بصفة نهائية ولم يؤكد تسجيله النهائي بمترشح ورد اسمه في الئحة االنتظار حسب
االستحقاق ،وذلك يوم األربعاء  26أكتوبر 2021على الساعة العاشرة صباحا بالضبط.

عنواني كليتي الطب والصيدلة بالرباط والدارالبيضاء
الجامعة

العنوان البريدي للمؤسسة

جامعة
محمد الخامس
 -الرباط -

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

جامعة
الحسن الثاني
 -الدار البيضاء -

العنوان اإللكتروني
للمؤسسة
concph2021@um5.ac.ma

-
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املوقع اإللكتروني
للجامعة والكلية
www.um5.ac.ma
www.fmp.um5.ac.ma

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

