ولوج كليات الطب والصيدلة وكليات طب األسنان
برسم السنة الجامعية 2022-2021
 .1مدة الدراسة والشهادات املمنوحة
تستغرق مدة الدراسة في كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان:
 سبع ( )07سنوات تتوج بنيل دبلوم دكتورفي الطب ،بالنسبة للتكوين في الطب؛ ست ( )06سنوات تتوج بنيل دبلوم دكتورفي الصيدلة ،بالنسبة للتكوين في الصيدلة؛ -ست ( )06سنوات تتوج بنيل دبلوم دكتورفي طب األسنان ،بالنسبة للتكوين في طب األسنان.

 .2عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية  2022-2021كما يلي:
عدد املقاعد بكليات الطب والصيدلة:
التكوين في الطب
الكلية

العسكريون
مغاربة وأجانب
110

التكوين في
الصيدلة

املجموع

120

790

60

580
420

املجموع

املدنيون

كليةالطب والصيدلة بالرباط

670

560

كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء

520

510

10

كلية الطب والصيدلة بمراكش

420

420

-

-

كلية الطب والصيدلة بفاس

340

340

-

50

390

كلية الطب والصيدلة بوجدة

350

350

-

-

350

كلية الطب والصيدلة بأكادير

210

210

-

-

210

كلية الطب والصيدلة بطنجة

220

220

-

-

220

كلية الطب والصيدلة العيون

100

100

2830

2710

املجموع

100
120

3060

230

عدد املقاعد بكليتي طب األسنان:
العسكريون
مغاربة وأجانب
25

املجموع

املدنيون

كلية طب األسنان بالرباط

140

115

كلية طب األسنان بالدارالبيضاء

160

155

5

300

270

30

الكلية

املجموع

1

ملحوظة:
وتجدر اإلشاارة لى نه تااان بسابة  %5من عدد املقاعد املحددة لكل مؤساساة للطلبة األناهب النين تتو ر م م
الشروط املطلوبة ،وإذا اقتض ى األمر تعديل هنه النسبة إن الوزارة ستشعركم بنلك في لباه .

 .3شروط وإجراءات الترشيح
 .1.3شروط الترشيح:
يشا ا املتط في اململتزا ا ا نتياز املباراة املشا ا املتكة لولوج كليات الطب والص ا اايدلة وكليتي طب األس ا اانان برس ا اام الس ا اانة
الجامعية  2022-2021نن يكون:
-

مسجال بالسنة الثاهية من سلك البكالوريا لسنة  2021-2020في شعبة العلوم الرياضية نو شعبة
العلوم التجريبية لسلك البكالوريا نو ما يعادلها؛

-

نو حاصال عل شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الرياضية نو شعبة العلوم التجريبية نو ما يعادلها
برسم سنة .2020-2019

 .2.3إجراءات الترشيح:
يتعين عل اململتز ا ا ااحين الرا بين في انتياز املباراة املشا ا ا املتكة لولوج كليات الطب والص ا ا اايدلة وكليتي طب األس ا ا اانان
تس ا ا ا ا ا اج ا اي ا اال ت ا اارش ا ا ا ا ا اي ا ا ا اه ا اام ع ا ال ا ا ال ا اب ا ااواب ا ااة اإلل ا ا ا امل ا ااتوه ا اي ا ااة ال ا ا ا اااص ا ا ا ا ا ااة ب ا ااامل ا اب ا اااراة ع ا ال ا ا ال ا اع ا ان ا ااوان ال ا ات ا اااى ا اي:
 ،www.cursussup.gov.ma/medecineوذلااك الل الةملتة املمتاادة مااا بين يوم الثالثاااء 15يونيو ويوم اٵلحااد
 11يوليوز.2021
ويتعين عل كل مملتز  ،الل هنه الةملتة ،ترتيب الشعب الثالث (طب وصيدلة وطب نسنان) ،حسب ا تياره مع
مراعاة التوزيع الجغرافي لروا د مختلف الكليات حس ا ا ا ااب مكان الحص ا ا ا ااول عل ش ا ا ا ااهادة البكالوريا (أنظر جداول
التوزيع الجغرافي الواردة في الفقرة  ،)5نثناء تعبئة طلب املشاركة.
وبعد اهقااء هنه الةملتة ،يم ن ألي مملتز التسجيل نو تغييت ترتيب ا تيارات .
كما يتعين عل اململتزحين الحاصلين عل شهادة البكالوريا األننبية ت ميل وإضا ة بس ة من هنه الشهادة وكنا
كش ا ااف هقطهم وبس ا ا ة من بطاقة التعريف الوطنية في الةا ا اااء امل ص ا ا لهنا الغر عل البوابة اإلل ملتوهية
ال اصة باملباراة عل العنوان التاىي ،www.cursussup.gov.ma/medecine :في أجل أقصاه  9يوليوز.2021

 .3.3مباراة الولوج:
يتم ولوج الس ا ا اانة األوى بكليات الطب والص ا ا اايدلة وكليتي طب األس ا ا اانان بعد هجاح اململتز ا ا ااحين في مباراة تجر عل
مرحلتين:
 انتقاء تمهيدي ُي َم ِّ ُن من حصر لوائح اململتزحين املقبولين نتياز ا تبار ال تابي.2

ويرت ز ا هتقاء التمهيدي:
 بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية ،عل املعدل املحصل علي في
امت اهات البكالوريا عن طريق احتساب:
  %75من املعدل العام للنقط املحصل عليها في االمتحان الوطني للسنة الثاهية لسلكالبكالوريا.
  %25من املعدل العام للنقط املحصل عليها في االمتحان الجهوي للسنة األوى لسلك البكالوريا. بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا األجنبية على املعدل العام للنقط املحصل
علم ا.
وسيتم اإلعالن عن هتائج ا هتقاء التمهيدي يوم الثالثاء  13يوليوز  2021عل البوابة اإلل ملتوهية للمباراة:
.www.cursussup.gov.ma/medecine
هنا ،ويتعين عل كل مملتز تم اهتقاؤه ،ت ميل بطاقة ا ستدعاء نتياز ا تبار ال تابي من البوابة اإلل ملتوهية
للمباراة وطبعها .وت توي هنه البطاقة ،صوصا ،عل املعلومات املتعلقة بمركز ا تبار ال تابي.
اختبار كتابي سينظم يوم الخميس  15يوليوز  .2021وينصب هنا ا تبار عل برامج البكالوريا (شعبةالعلوم التجريبية).
ويتعين عل كل مملتز الحاور لى مركز ا تبار ال تابي مر وقا ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة استدعائ
نتياز ا تبار .وتجدر اإلشارة لى نن هنه الوثائق )بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة ا ستدعاء( تعتبت لنبارية
نتياز ا تبار ال تابي.

 .4.3اإلعالن عن النتائج:
يتم اإلعالن عن ئ ة اململتزحين املقبولين بصةة ن ائية وترتيب م حسب ا ست قاق وبناء عل ا تيارات م التي عبتوا
عن ا في مرحلة التسجيل في أجل أقصاه يوم السبت  17يوليوز  2021عل البوابة اإلل ملتوهية:
.www.cursussup.gov.ma/medecine
 .1.4.3إجراءات تعيين املترشحين املقبولين
تعتمد عملية تعيين اململتزحين املقبولين في الشعب الثالث لكليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان عل املعاييت
التالية:
 درنة ا ست قاق بناء عل هتائج ا تبار ال تابي؛ ترتيب ا تيارات اململتز املعبت عن ا نثناء تسجيل ترشي عل البوابة اإلل ملتوهية؛ -عدد املقاعد املتو رة في كل تكوين ومؤسسة.
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وسيتم التسجيل الن ائي في املؤسسات ابتداء من يوم اإلثنين  26يوليوز 2021و ق الجدولة الزمنية التالية:

العملية

التاريخ

تسجيل املرزحين املقبولين في اللوائح األساسية للتكوينات
الثالث (طب ،صيدلة ،طب نسنان)
تقديم املنصة قملتاحات لت سين ا تيارات املرزحين
املقبولين ضمن اللوائح األساسية وتسجيل املرزحين
املقبولين في لوائح ا هتظار

خالل الفترة املمتدة ما بين يوم اإلثنين  26ويوم
األربعاء  28يوليوز2021
خالل الفترة املمتدة ما بين يوم االثنين  02ويوم
الجمعة  06غشت 2021

مالحظات هامة:
 في حالة تعيين ني مملتز في ن ال تكوين ضمن ترتيب ا تيارات املعبت عن ا الل مرحلة تقديم الملتشيح ،يتم
للغاء التكوينات األ ر التي تلي في الملتتيب بشكل نوتوماتيكي ون ائي.
 يتم تسجيل املرزحين املقبولين في اللوائح األساسية ولوائح ا هتظار ،حسب الجدولة الزمنية املشار للم ا في
الجدول نعاله ،من الل ليداع النس ة األصلية لشهادة البكالوريا في كلية الطب والصيدلة نو كلية طب
األسنان التي تم قبولهم الن ائي م ا.
 يم ن اإلعالن عن لوائح اهتظار لضا ية في حالة شغور مقاعد في بعض التكوينات واملؤسسات بعد تسجيل
املرزحين املقبولين في لوائح ا هتظار املعلن عن ا الل الةملتة املشار للم ا في الجدول نعاله .ويتم اإلعالن عن
التواريخ ال اصة بتسجيل املرزحين املقبولين في هنه اللوائح عل البوابة اإلل ملتوهية للمباراة:
.www.cursussup.gov.ma/medecine
 يتعين عل اململتزحين زيارة البوابة اإلل ملتوهية  www.cursussup.gov.ma/medecineبصةة منتظمة
وذلك لالطالع عل معلومات ندق ونوف حول لنراءات الملتشيح ،ومباراة الولوج ،وكنا لنراءات تعيين
اململتزحين املقبولين وتسجيلهم الن ائي في الكليات.

 .4مواد املباراة
تشااتمل املباراة عل ا تبارات ال تابية في املواد التالية وبإحد اللغات العربية نو الةربسااية نو اإلهجليزية حسااب
ا تيار اململتز ا ا ا ا  .ويتعين عل كل مملتز ا ا ا ا ت ديد اللغة التي يريد نن يجتاز ا ا تبار ال تابي في مرحلة تسا ا ا ااجيل
الملتشيح بالبوابة اإلل ملتوهية للمباراة:
املعامل
1
1
1
1

املادة
العلوم الطبيعية
الةيزياء
ال يمياء
الرياضيات

املدة الزمنية
 03ساعات

ُويقيم كاال ا تبااار باادرنااة من  0لى  .20وتعتبت ني درنااة نقاال من  5/20في ني مااادة من املواد األربعااة درنااة مونبااة
لإلقصاء.
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 .5التوزيع الجغرافي للترشيحات
ينبغي عل اململتزحين نن يراعوا عند تقديم ترشي ات م التوزيع الجغرافي الوارد في الجداول التالية:

 .1.4رو افد كليات الطب والصيدلة "شعبة الطب" حسب مكان الحصول على البكالوريا
املؤسسات
كلية الطب والصيدلة
 -الرباط -

الرو افد
عما ت الرباط ،سال ،الص يتات-تمارة ونقاليم القنيطرة ،ال ميسات ،سيدي قاسم،
سيدي سليمان ،املحمدية ،الجديدة ،بنسليمان و ريب ة.

كلية الطب والصيدلة
 -الدارالبيضاء-

عما ت الدار البيااء و نقاليم النواصر ،مديوهة ،برشيد وسيدي بنور.

كلية الطب والصيدلة
 -فاس -

عمالة اس ونقاليم مو ي يعقوب ،صةرو ،بوملان ،تاوهات ،م ناس ،الحانب ،ل ران،
نيةرة ،ميدلت والرشيدية.

كلية الطب والصيدلة
 -مراكش -

عما ت مراكش ونقاليم شيشاوة ،الحوز ،بني مالل ،ازيالل ،قلعة السرا نة ،الرحامنة،
َ
الصويرة ،سطات ،آسةي ،اليوسةية ،ورزازات ،زاكورة وتنغيت.

كلية الطب والصيدلة
-وجدة-

عمالة وندة-نهجاد ونقاليم بركان ،تاوريرت ،الدريوش ،نرادة ،جيج ،الناضور ،تازة
ونرسيف.
َ
َ
عمالة نكادير– لداوتنان ونقاليم لهزكان-آيت ملول ،شتوكة-آيت باها ،طاطا ،تيزهيت،
تاروداهت.

كلية الطب والصيدلة
طنجة-كلية الطب والصيدلة
-العيون -

-نهجرة ،املايق-الةنيدق ،الحسيمة،

كلية الطب والصيدلة
-أكادير-

عمالة طنجة-نصيلة ونقاليم تطوان ،الة
وزان ،شةشاون والعرائش.
َ
نقاليم طاهطان ،سيدي ل ني ،طر اية ،كلميم ،نوسرد ،العيون ،وادي النهب ،السمارة،
بوندور وآسا-الز َ
اك.

 .2.4رو افد كليات الطب والصيدلة "شعبة الصيدلة" حسب مكان الحصول على البكالوريا
الرو افد

املؤسسات

عما ت ونقاليم الرباط ،سال ،الص يتات -تمارة ،القنيطرة ،ال ميسات ،سيدي قاسم،
سيدي سليمان ،طنجة-نصيلة ،املايق-الةنيدق ،تطوان ،الة -نهجرة ،بني مالل،
كلية الطب والصيدلة نزيالل ،الةقي بنصال  ،نيةرة ،ريب ة ،مراكش ،شيشاوة ،الحوز ،قلعة السرا نة،
الصويرة ،الرحامنة ،آسةي ،اليوسةية ،ورزازات ،تنغيت ،زاكورة ،نكادير-لداوتنان ،لهزكان-
الرباط -آيت ملول ،اشتوكة-آيت باها ،تاروداهت ،تيزهيت ،طاطا ،كلميم ،نسا-الزاك ،طاهطان،
سيدي ل ني ،العيون ،بوندور ،طر اية ،السمارة ،وادي النهب ونوسرد.
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الرو افد

املؤسسات

اس ،م ناس ،الحانب ،ل ران ،مو ي يعقوب ،صةرو ،بوملان ،تاوهات ،تازة ،الرشيدية،
كلية الطب والصيدلة
ميدلت ،وندة-نهجاد ،الناضور ،الدريوش ،نرادة ،بركان ،تاوريرت ،نرسيف ،جيج،
 فاس -العرائش ،الحسيمة ،شةشاون ووزان.
كلية الطب والصيدلة
 -الدارالبيضاء -

عما ت مقاطعات عين الشق ،الحي الحسني ،عين السبع-الحي املحمدي ،ابن مسيك،
مو ي رشيد ،الدار البيااء-نهةا ،الةداء-مرس السلطان ،سيدي البتهوص ي ،املحمدية،
النواصر ،مديوهة ،بنسليمان ،الجديدة ،برشيد ،سيدي بنور ،سطات

 .3.4رو افد كليتي طب األسنان حسب مكان الحصول على البكالوريا
املؤسسات

الرو افد

كلية طب األسنان
-الرباط -

عما ت ونقاليم الرباط ،سال ،الص يتات -تمارة ،القنيطرة ،ال ميسات ،سيدي قاسم،
سيدي سليمان ،وزان ،العرائش ،شةشاون ،طنجة-نصيلة ،تطوان ،الة -نهجرة،
املايق-الةنيدق ،م ناس ،الحانب ،ل ران ،الرشيدية ،اس ،مو ي يعقوب ،صةرو،
تاوهات ،بوملان ،تازة ،نرسيف ،الحسيمة ،الناضور ،وندة-نهجاد ،بركان ،تاوريرت،
َ
الدريوش ،نرادة و جيج ،زاكورة ،تنغيت ،ميدلت وورزازات.

كلية طب األسنان
 -الدارالبيضاء -

عما ت مقاطعات عين الشق ،الحي الحسني ،عين السبع-الحي املحمدي ،ابن مسيك،
مو ي رشيد ،الدار البيااء-نهةا ،الةداء-مرس السلطان ،سيدي البتهوص ي وعما ت
َ
ونقاليم املحمدية ،النواصر ،مديوهة ،بنسليمان ،ريب ة ،آسةي ،اليوسةية ،الجديدة،
برشيد ،سيدي بنور ،سطات ،مراكش ،شيشاوة ،الحوز ،بني مالل ،الةقي بن صال ،
َ
َ
نزيالل ،نيةرة ،قلعة السرا نة ،الرحامنة ،الصويرة ،نكادير-لداوتنان ،لهزكان-آيت ملول،
َ
شتوكة-آيت باها ،تاروداهت ،طاطا ،طاهطان ،سيدي ل ني ،طر اية ،كلميم ،تيزهيت ،وادي
النهب ،نوسرد ،العيون ،السمارة ،بوندور وآ َسا-الزاك.

نما يما يتعلق بالتالمين حاملي ش ا ااهادة البكالوريا من الثاهويتين العسا ا ا ريتين املل يتين للقنيطرة وإ ران ،يتعين
علم م تقديم ترش ااي ات م لى كليات الطب والص اايدلة وكليتي طب األس اانان التي يد ل لقليم س ا نى والد م ض اامن
روا دها.
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ملحق
الئحة بعناوين كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان
الجامعة

نامعة م مد ال امس
-الرباط -

نامعة الحسن الثابي
-الدار البيااء-

نامعة سيدي م مد بن عبد هللا
 -اس-

العنوان البريدي للمؤسسة
كلية الطب والصيدلة
املركب الجامعي ص.ب6203 :
الرباط -كلية طب األسنان
مدينة العر ان شارع م مد الجازوىي
ص.ب6212 :
الرباط -كلية الطب والصيدلة
 19طارق ابن زياد
ص.ب9154 :
الدار البيااء -كلية طب األسنان
ص.ب 9157 :مرس السلطان
الدار البيااء -كلية الطب والصيدلة
طريق سيدي حرازم ص.ب1893:
 -اس -

العنوان اإللكتروني
للجامعة والكلية
www.um5.ac.ma
www.fmp.um5.ac.ma
www.um5.ac.ma
www.fmd.um5.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

كلية الطب والصيدلة
ص.ب7010 :سيدي عباد
-مراكش -

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

نامعة م مد األول
-وندة-

كلية الطب والصيدلة
ص.ب 724 :حي القدس
-وندة -

www.ump.ma
fmpo.ump.ma

نامعة ابن زهر
-نكادير -

كلية الطب والصيدلة
نكادير -كلية الطب والصيدلة
-العيون-

نامعة عبد املالك السعدي
 -تطوان -

كلية الطب والصيدلة
-طنجة -

نامعة القاض ي عيا
 -مراكش-
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www.uiz.ac.ma
fmpa.uiz.ac.ma
www.uiz.ac.ma
www.uae.ma
www.fmpt.ac.ma

