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  ولوج كليات الطب والصيدلة "شعبة الطب" وكلي طب ٔالاسنان
  2020- 2019برسم السنة الجامعية 

  
  . الشهادات املمنوحة1

ــي الطــبتتــوج الدراســات الطبيــة بنيــل  ــي طــب ٔالاســنان بنيــل  دبلــوم دكتــور  ــي طــب والدراســات  دبلــوم دكتــور 
 .ٔالاسنان

 . عدد املقاعد2

ي: 2020-2019 حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية  كما ي
 

  والصيدلةعدد املقاعد بكليات الطب 
 

 املدنيون  املجموع الكلية
  العسكريون 

 مغاربة وأجانب
 88 550 638 الطب والصيدلة بالرباطكلية

 - 500 500 كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
 - 400 400 كلية الطب والصيدلة بمراكش
 - 330 330 كلية الطب والصيدلة بفاس

 - 330 330 كلية الطب والصيدلة بوجدة 
 -  120  120  أكاديركلية الطب والصيدلة ب

 -  150  150  كلية الطب والصيدلة بطنجة
 88 2380 2468 املجموع

 
  عدد املقاعد بكلي طب ٔالاسنان

 

 املدنيون  املجموع الكلية
  العسكريون 

 مغاربة وأجانب
 20 100  120 كلية طب ٔالاسنان بالرباط 

 - 150 150 كلية طب ٔالاسنان بالدار البيضاء

 20 250 270 املجموع

 
 ملحوظة:

ــى أنــه تضــاف نســبة  مــن عــدد املقاعــد املحــددة لكــل مؤسســة للطلبــة ٔالاجانــب الــذين تتــوفر  5%وتجــدر ٕالاشــارة إ
ي إبانه م الشروط املطلوبة، وإذا اقت ٔالامر تعديل هذه النسبة فإن الوزارة ستشعركم بذلك    .ف
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رشيح3   . شروط ال

ـــ طـــب ٔالاســـنان برســـم الســـنة  رشـــح الجتيـــاز مبـــاراة ولـــوج كليـــات الطـــب والصـــيدلة وكلي ـــي امل رط   الجامعيـــةيشـــ
 أن يكون : 2020-2019

شعبة العلوم الرياضية أو  ي 2019-2018لسنة  بكالوريامسجال بالسنة الثانية من سلك ال -
 أو ما يعادلها؛ بكالورياشعبة العلوم التجريبية لسلك ال

ى شهادة البكالوريا - ي شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو ما  أو حاصال ع
 .يعادلها

ن: ى مرحلت ي مباراة تجرى ع ن  رشح ذه الكليات بعد نجاح امل ى    ويتم ولوج السنة ٔالاو

ى ٔالاقل: انتقاء تمهيدي .1 ن يساوي ع رشح ُن من حصر عدد من امل  ُيَمّكِ

 أضعاف عدد املقاعد املفتوحة بالدراسات الطبية بالكلية املعنية. )10عشرة ( -

ي طب ٔالاسنان بالكلية املعنية. عدد ) ضعف20عشرون ( -  املقاعد املفتوحة بالدراسات 

  :ويرتكز الانتقاء التمهيدي

 ى شهادة البكالوريا ن ع ن الحاصل رشح ى ،الوطنية بالنسبة للم ي  ع املعدل املحصل عليه 
 امتحانات البكالوريا عن طريق احتساب:

ي الامتحان الوط 75% - ا  للسنة الثانية لسلك  من املعدل العام للنقط املحصل عل
 البكالوريا.

ي الامتحان 25% - ا  ى لسلك  الجهوي  من املعدل العام للنقط املحصل عل للسنة ٔالاو
 البكالوريا.

 ى شهادة البكالوريا ٔالاجنبية ن ع ن الحاصل رشح ى  بالنسبة للم املعدل العام للنقط ع
ا  .املحصل عل

ي  ن الجتياز الاختبار الكتابي عن طريق النشر الداخ ن املقبول رشح وسيتم ٕالاعالن عن الئحة امل
رنيت، وذلك يوم ى الان   .9201يوليوز  61 ءلثالثاا بالكليات ومواقعها ع

ويوم  لكليات الطب والصيدلةبالنسبة  9201يوليوز  18خميس لاسينظم يوم  اختبار كتابي .2
ى برامج لكلي طب ٔالاسنانبالنسبة  9201يوليوز  19 لجمعةا . وينصب الاختبار الكتابي ع
 (شعبة العلوم التجريبية). بكالورياال
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رشيح وإيداع امللفات4   . ٕالاجراءات الخاصة بال

ي اجتياز  ن  ن الراغب رشح ى امل ن ع  اللتحاق بإحدى كليات الطب والصيدلة أو بإحدىمباراة الولوج ليتع
ى رونية الخاصة بالكلية املعنية مع مراعاة  كلي طب ٔالاسنان تسجيل ترشيحهم ع التوزيع البوابة ٕالالك

ن يوم  رة املمــتدة مــا ب ي وذلك خالل الفــ (انظر املواقع  9201يونيو  30 حدويوم ٔالا  فاتح يونيو  سبتالالجغرا
ي امللحق).   املبينة 

ر  ي ع  املراحل التالية: يتم التسجيل ٔالاو

 ى شهادة ال ن ع ن الحاصل رشح  الوطنية: بكالوريابالنسبة للم

ى -1 ي التسجيل ع رونية للكلية املعنية باملباراة. و رشح  البوابة ٕالالك ى امل ن ع حالة وجود صعوبة يتع
 الاتصال بمصلحة الشؤون الطالبية بالكلية املعنية.

روني املتوصلانسخ -2 ى إلشعار ٕالالك رونية به بطريقة أوتوماتيكية بعد التسجيل ع  .البوابة ٕالالك

 ى شهادة ال ن ع ن الحاصل رشح  ٔالاجنبية: بكالوريابالنسبة للم

رشــــح  ـــــى امل ن ع ـــــي أجــــل أقصـــــاه يـــــوم يتعــــ رشــــيح بمصـــــلحة الشــــؤون الطالبيـــــة بالكليـــــة املعنيــــة  إيـــــداع ملـــــف ال
 .9201يوليوز  11خميس ال

رونية للكلية املعنيةهذا، وسيتم ٕالاعالن عن  رشيح بالبوابة ٕالالك  .الوثائق املكونة مللف ال
  

رشيحات5 ي لل   . التوزيع الجغرا

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

ى ال   بكالورياروافد كليات الطب والصيدلة حسب مكان الحصول ع
 

 الروافد املؤسسات

  كلية الطب والصيدلة
 - الرباط  -

راتعماالت الرباط، سال، ت، تمارة وأقاليم القنيطرة، الخميسا –الصخ
 .سيدي قاسم، سيدي سليمان

  كلية الطب والصيدلة
 - الدار البيضاء -

ن السبع ، ع ي الحس ن الشق، ال ي املحمدي، الدار –عماالت مقاطعات ع ال
مرس السلطان، سيدي –ابن مسيك، موالي رشيد، الفداءأنفا، –البيضاء

، عمالة املحمدية، وأقاليم النواصر، مديونة، بنسليمان، سطات،  رنو ال
 برشيد، سيدي بنور، الجديدة وخريبَكة.

  كلية الطب والصيدلة
 - فاس  -

عمالة فاس وأقاليم موالي يعقوب، صفرو، بوملان، تاونات، مكناس، الحاجب، 
 والرشيدية. خنيفرة، ميدلتإفران، 
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 الروافد املؤسسات

  كلية الطب والصيدلة
 -مراكش  -

 ،الحوز، قلعة السراغنة، الرحامنة عماالت مراكش، وأقاليم شيشاوة،
الصويرة، ب مالل، الفقيه بن صالح، آسفي، اليوسفية، أزيالل، ورزازات، 

، طرفاية، َكلميم،  ر، طانطان، سيدي إف  وادي، العيون  أوسرد،زاَكورة، تنغ
 الزاَك. –الذهب، السمارة، بوجدور أسا

  كلية الطب والصيدلة
 -وجدة-

الدريوش، جرادة، فجيج، ت،أنجاد وأقاليم بركان، تاورير –عمالة وجدة
 .جرسيفو  ، تازةالناضور 

  كلية الطب والصيدلة
  -أكادير-

 آيت باها، –شتوكة ،آيت ملول  –إنزَكانوأقاليمإداوتنان–أَكاديرعمالة
نيت ،طاطا   .وتارودانت ت

  كلية الطب والصيدلة
  - طنجة-

 ،الفنيدق –واملضيق أنجرة–تطوان، الفحصوأقاليمأصيلة–طنجةعمالة
  .العرائشو شفشاون  الحسيمة، وزان،

  
  

ى ال   بكالورياروافد كلي طب ٔالاسنان حسب مكان الحصول ع
 

 الروافد املؤسسات

  كلية طب ٔالاسنان
 -الرباط -

رات عماالت تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي -وأقاليم الرباط، سال، الصخ
أصيلة، تطوان،  –قاسم، سيدي سليمان، وزان، العرائش، شفشاون، طنجة

خنيفرة،  الفنيدق، مكناس، الحاجب، إفران، –أنجرة، املضيق –الفحص
 ميدلت، الرشيدية، فاس، موالي يعقوب، صفرو، تاونات، بوملان، تازة،

الدريوش،  أنجاد، بركان، تاوريرت، –الحسيمة، الناضور، وجدةجرسيف، 
 جرادة وفجيج.

  كلية طب ٔالاسنان
 -الدار البيضاء  -

ن السبع ، ع ي الحس ن الشق، ال ي املحمدي، ابن  –عماالت مقاطعات ع ال
مرس السلطان، سيدي  –أنفا، الفداء –مسيك، موالي رشيد، الدار البيضاء

رنو وعماالت وأق اليم املحمدية، النواصر، مديونة، بنسليمان، خريبَكة، ال
آسفي، اليوسفية، الجديدة، برشيد، سيدي بنور، سطات، مراكش، شيشاوة، 
الحوز، ب مالل، الفقيه بن صالح، أزيالل، قلعة السراغنة، الرحامنة، 

ر، أَكادير آيت ملول،  –إداوتنان، إنزَكان –الصويرة، ورزازات، زاَكورة، تنغ
، طرفاية، َكلميم،  –كةشتو  آيت باها، تارودانت، طاطا، طانطان، سيدي إف

نيت، وادي الذهب، أوسرد، العيون، السمارة، بوجدور وأَسا  الزاك. –ت
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ي شــــهادة ال ن للقنيطــــرة وإفــــران،  بكالوريــــاأمــــا فيمــــا يتعلــــق بالتالميــــذ حــــام ن امللكيتــــ ن العســــكريت مــــن الثــــانويت
ـــ يـــدخل إقلـــيم ســـك  ـــ طـــب ٔالاســـنان ال ـــى كليـــات الطـــب والصـــيدلة وكلي م إ م تقـــديم ترشـــيحا ن علـــ فيتعـــ

م ضمن روافدها.   والد
  

  . مواد املباراة6

ن  ــي املــواد التاليــة وبإحــدى اللغتــ ــى الاختبــارات الكتابيــة  العربيــة أو الفرنســية حســب اختيــار تشــتمل املبــاراة ع
رشح:  امل

 

 املعامل املدة الزمنية املادة
 1 دقيقة 30 العلوم الطبيعية

ياء  1 دقيقة 30 الف

 1 دقيقة 30 الكيمياء

 1 دقيقة 30 الرياضيات
  

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

  املباراة. ٕالاعالن عن نتائج 7

ي الئحة الانتظار عن طريق  ن  ن املسجل رشح ائية للمباراة وكذا عن الئحة امل ستعلن كل كلية عن النتائج ال
رنيت يوم ى الان ي باملؤسسة وموقعها ع   .9201 يوليوز  02 سبتال النشر الداخ

ي الوقت الذي ائي  ائية ولم يؤكد تسجيله ال رشح تم قبوله بصفة  تحدده له املؤسسة،  وسيعوض كل م
ي الئحة الانتظار وذلك حسب الاستحقاق. رشح ورد اسمه    بم
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  ملحق
  

  الئحة بعناوين كليات الطب والصيدلة وكلي طب ٔالاسنان
  

ريدي للمؤسسة الجامعة  العنوان ال
روني   العنوان ٕالالك
 للجامعة والكلية

  جامعة محمد الخامس
 -الرباط -

  كلية الطب والصيدلة
ي ص.ب:  املركب   6203الجام

 -الرباط -

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

 كلية طب ٔالاسنان
ي ص.ب:    6212املركب الجام

 -الرباط -

www.um5.ac.ma 
www.fmd.um5.ac.ma 

  جامعة الحسن الثاني
 -الدار البيضاء-

  كلية الطب والصيدلة
 طارق ابن زياد 19

 9154ص.ب: 
  -الدار البيضاء -

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

  كلية طب ٔالاسنان
 مرس السلطان 9157ص.ب: 
  -الدار البيضاء -

www.univh2c.ma 
www.fmd-uh2c.ac.ma 

  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
 - فاس-

  كلية الطب والصيدلة
 1893طريق سيدي حرازم ص.ب:

 -فاس -

www.usmba.ac.ma 
 www.fmp-usmba.ac.ma 

  جامعة القا عياض
 -مراكش -

  كلية الطب والصيدلة
  سيدي عباد7010ص.ب: 

 -مراكش -

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

www.ucanet.ma 

  جامعة محمد ٔالاول 
 -وجدة-

  كلية الطب والصيدلة
  ي القدس 724ص.ب: 

 -وجدة -

www.ump.ma 
fmpo.ump.ma 

  جامعة ابن زهر
  - كاديرأ-

  كلية الطب والصيدلة
  - كاديرأ-

www.uiz.ac.ma  
fmpa.uiz.ac.ma 

  جامعة عبد املالك السعدي
  - تطوان -

  كلية الطب والصيدلة
  -طنجة -

www.uae.ma  
www.fmpt.ac.ma 

 


