ولوج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة
بكليتي الطب والصيدلة بالرباط والدار البيضاء
برسم السنة الجامعية 6102-6102
 .0مؤسسات التكوين في شعبة الصيدلة
لدرس شعبدة الصيدلة بكل م

لية الطب والصيدلة بالربداط و لية الطدب والصيدلدة بالدار البيضاء.

 .6أهداف التكوين
ل مزاولدة أ نالهدم ملتلف ميا و
يدلي ط ا ره
إط التاوة م الدراساا الصيدلية ه لكفه
الصيدلة سفاء انلتبراا أو انستشاياا أو انلسساا الصنا ية الصيدلية أو مجاا البحث العلمي.

 .3مدة الدراسة والشهادة املمنوحة
ستترق مد الدراسة بشعبة الصيدلة أربع سنوات بعد الحصول على شهادة بكالوريا ( 6 +ان ر الاقر .5
شروط الترشيح) ولتفج ب يل دبلوم دكتور في الصيدلة.

 .4عدد املقاعد
أد

د انقا د انتف ر برسم السنة الجامعية  1027-1026كنا و :
الكلية

املجموع

املدنيون

العسكريون (مغاربة وأجانب)

كلية الطب والصيدلة بالرباط

110

100

10

كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

50

50

-

املجموع

160

150
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ولجدر اشار إلل أن للصص سبة  %5م د انقا د انحد للسنة ولل لكل ملسسة للطلبة ءانب
مر عدول ذ ا ال سبة ط الف ار ستشعركم ب لك
ال و لتف ر ى م الشروط انطلفبة وإ ا ا ت
إبان .
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 .5شروط الترشيح
وتم الالتحاق بالسنة الثالثة لشعبة الصيدلة
الشها اا أو الدبلفماا التالية أو ما يعا لها:

رهق مبارا لاتح

وء الطلبة الحا ل ط ل إأدى

 بلد ددف الدراسد دداا الجامعيد ددة العامد ددة ( :)DEUGللصد ددص لد ددف الحيد ددا ) (SVأو لد ددف
).(STU

رض والكد ددفط

 بلددف الدراسدداا الجامعيددة العامددة د العلددف ( )DEUG és sciencesللصددص لددف الحيددا و رض
) (SVTوللصص كينياء  -بيفلفءيا (. (CB
 بل ددف الدراس دداا الجامعي ددة د العل ددف والتقني دداا ( )DEUSTللص ددص بيفلفءي ددا  -كيني دداء  -ءيفلفء ددا
(.)B.C.G
 الشها الجامعية للدراساا العلنية ) ( (CEUSرع لف أياء و رع لف بقاا رض).
سا التحض روة "مسلك البيفلفءيا والاينياء والا زواء و لف رض".
 شها النجاح

 .2مباراة الولوج
وتم ولفج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة بعد نجاح انترشح ط مبارا الفلفج التي لن م ل مرألت ط:
 انتقــاء أو ــي للنترشددح ط بندداء ددل راسددة ملاددا م م د ددرو لجنددة ملتصددة لة د بع د ط الا تبددار مددد
الدراس ددة وال ددنقز وان دزاا انحص ددل لى ددا ددالا الس د ت ط ول ددل والثاني ددة م د الش ددها انحص ددل لى ددا
(ان د ددر الشد ددفاذد اندرءد ددة د د الاقد ددر  5أ د ددالا و د د البطا د ددة ان حقد ددة ص )5و لد ددك د د مد ددفا الا زود دداء
والاينياء والرهاضياا والاينياء اأيائية والبيفلفءيا
 اختبـ ــار كتـ ــاب بال سد ددبة للنترشد ددح ط انقبد ددفل ط د د الانتقد دداء التنهيد ددد وال د د
والصيدلة بالرباط.

س د د ن م بكليد ددة الطد ددب

 .2مواد املباراة
شتنل انبارا

ل الا تباراا الاتابية التالية:
املدة
 60يقة
 60يقة
 60يقة

املادة
البيولوجيا
الكيمياء إلاحيائية والكيمياء
الفيزياء

وهتم ا تيار مفاضيج ذ ا الا تباراا م مقرر الس ت ط ولل والثانية م
( )DEUGللصص لف الحيا ) (SVو لف رض والكفط ).(STU
2

املعامل
3
3
2
بلف الدراساا الجامعية العامة

 .8إلاجراءات الخاصة بالترشيح
وتع ط ل انترشح ط الرا ب ط اءتيا مبارا ولوج السنة الثالثة لشعبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة
بالرباط أو بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء سجيل لرشيحهم ل البفابة الاترونية ال ا ة بانبارا
 www.medramo.ac.maو لك الا الاتر اننتد ما بين يوم إلاثنين  61يونيو  6102و يوم الجمعة 66
يوليوز .6102
وتم التسجيل ول بر انراأل التالية:
 -2التسجيل ل البفابة الاترونية ال ا ة بانبارا  www.medramo.ac.maو أالة وءف
وتع ط ل انترشح الالصاا بنص حة الشلوط الطالبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط.

عفبة

 -1انصا ة ل اشعار الاترو ي انتف ل ب بطرهقة أولفمالياية بعد التسجيل ل البفابة الاترونية
(أو الاستنار ان حقة ص  5أالة وءف عفبة التسجيل ل البفابة الاترونية) م رو رئ ئ
انلسسة ل.
 -3إرساا أو إوداع ملف الترشيح بنص حة الشلوط الطالبية لية الطب والصيدلة بالرباط انركب
الجامع ص.ف 6103 :الرباط أءل أ صاا وف الجمعة  66يوليوز .6102
ذ ا وس تم ا الط

الفثائق انكفنة نلف الترشيح بالبفابة الاترونية ال ا ة بانبارا .

كنا لجدر اشار إلل أط ا تيار انترشح إلأدى انلسست ط س تم أسب الاستحقاق بعد النجاح انبارا .

 .9نتائج الانتقاء ألاو ي
س تم ا الط الئحة انترشح ط انقبفل ط الانتقاء ول الءتيا الا تبار الاتابي وك ا مكاط اءتيا ا وف
رهق
ألاربعاء  13غشت  6102ل البفابة الاترونية ال ا ة بانبارا  www.medramo.ac.maوك ا
ال شر الدا بكلية الطب والصيدلة بالرباط .ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء للمترشحين.

 .01الاختبار الكتاب
س ن م الا تبار الاتابي بكلية الطب والصيدلة بالرباط وف الجمعة  16شتنبر .6102
وهتع ط ل ل مترشح الحضفر إلل مركز الا تبار الاتابي مر ف ا ببطاقة التعريف الوطنية .ولجدر اشار
إلل أط لقدوم بطاقة التعريف الوطنية يعتبر إءبارها الءتيا الا تبار الاتابي.
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 .01إلاعالن عن نتائج املباراة
الئحة انترشح ط انقبفل ط بصاة ن ائية ولرليب م أسب الاستحقاق وك ا انترشح ط
وتم ا الط
انسجل ط الئحة الانت ار وف ألاربعاء  12شتنبر  6102ل البفابة الاترونية www.medramo.ac.ma
رهق ال شر الدا بكلية الطب والصيدلة بالرباط.
وك ا
ولجدر اشار إلل أن وتع ط ل الناجح ط انبارا الحضفر إلل لية الطب والصيدلة بالرباط صد ا تيار
ملسسة التكفه – أسب الاستحقاق – والتسجيل ب ا مصحفب ط بنلف سجيلهم و لك وف ألاربعاء 04
شتنبر  6102ل السا ة العاشرة صباحا)بالضبط( .وهتكفط ذ ا انلف م الفثائق التالية:
 الشها

لية للبا الفرها و س ة مصا ق لى ا.

 الشها

لية و س ة مصا ق لى ا م :

 الش ددها الجامعي ددة بال س ددبة لطلب ددة لي دداا العل ددف و لي دداا العل ددف والتقني دداا والكلي دداا انتع ددد
التلصصاا؛
 أو ش د ددها الاس د ددتحقاق ) (Attestation d’admissibilitéبال س د ددبة لتالمي د د
للندارس العليا "مسلك البيفلفءيا والاينياء والا زواء و لف رض".


كشف لا للنقز انحصل لى ا الا الاصفا ربعة ولل.



س ة م بطا ة التعرهف الف نية

سد ددا التحض د د روة

.

وسيعفض ل مترشح لم بفل بصاة ن ائية ولم ولكد سجيل الن ائي بنترشح ور اسن الئحة الانت ار
أسب الاستحقاق و لك وف الجمعة  02شتنبر  6102على الساعة العاشرة صباحا بالضبط.

عنوان كلية الطب والصيدلة بالرباط
الجامعة

العنوان البريدي
للمؤسسة

جامعة
محمد الخامس
 -الرباط -

لية الطب والصيدلة
انركب الجامع
ص .ف6103 :
 -الرباط –

العنوان إلالكترون
للمؤسسة

concph2016@um5.ac..ma
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املوقع إلالكترون للجامعة
والكلية
www.um5s.ac.ma
www.medramo.ac.ma

DEMANDE DE CANDIDATURE AU CONCOURS D’ACCES
AU CYCLE DES ETUDES PHARMACEUTIQUES
6102/2017
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 Chef de l’Etablissement d’origine

Signature du candidat
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