ولوج السنة ألاولى لشعبة الصيدلة بكليات الطب والصيدلة
برسم السنة الجامعية 6102-6102
 .0أهداف التكوين
تهدل الدراسامل الصيدلية إلى بكاي أطر مؤهلة متافرة ل ى خبرامل بقنية لالية بنمنها م مزاولنة ألنال ا
لذ ملتلف ميا ي الصيدلة ساا لذ اللتبرامل أو الستشفيامل أو الؤسسامل الصنالية الصيدلية أو لذ مراأ
البحث العلمي.

 .2مدة التكوين والشهادات املمنوحة
تسترغرق مدة الدراسة بشعبة الصيدلة بكليامل الطب والصيدلة ست سنوات بتا بنيل دبلوم دكتور في
الصيدلة.

 .3عدد املقاعد
حد لد القالد برسم السنة الجامعية  1027-1026كنا ي ذ:
عدد املقاعد بالسنة ألاولى لشعبة الصيدلة
الكلية

املجموع

املدنيون

العسكريون :مغاربة وأجانب

كلية الطب والصيدلة بالرباط

100

100

20

ملحوظة:
وبرنندر ة ننارة إلننى أةن ب ننال سننبة  %5من لنند القالنند الحنند ة لكننل مؤسسننة للطلبننة ألالاةننب الن ي بتننافر
فيهم الشروط الطلابة ،وإ ا اقتض ى ألامر تعديل ه ه النسبة فإن الازارة ستشعركم ب ل لذ إباة .

 .4شروط الترشيح
يشننترط لننذ الترجننا لتينناز مبنناراة ولــوج الســنة ألاولــى لشــعبة الصــيدلة بكليننامل الطننب والصننيدلة برسننم السنننة
الجامعية  1027-1026أن يكان :
-

مسجال بالسنة الناةية م سل البكالاريا لسنة  1026-1022لذ عبة العلام الرياضية أو
عبة العلام الترريبية لسل البكالاريا أو ما يعا ل ا؛
أو حاصال ل ى ا ة البكالاريا :
 لذ عبة العلام الرياضية أو عبة العلام الترريبية (الن ام الجديد لسل البكالاريا)
أو ما يعا ل ا ؛
1

 أو لذ فرع العلام ( عبة العلام الرياضية (أ) ،عبة العلام الرياضية ( ،)،عبة العلام
الترريبية) أو لذ عبة العلام الزرالية أو عبة العلام الترريبية ألاصيلة (ة ام ما قبل
إصالي سل البكالاريا) أو ما يعا ل ا.
ويتم ولا السنة ألاولى لشعبة الصيدلة بعد ةراي الترجح ن لذ مباراة بررى ل ى مرحلت ن:
 -1انتق ــاء تمهيـ ــدي ،ينمن ن م ن ن حص ننر لن نند الترجن ننح ن يس نناو ل ن ننى ألاق ننل لشن ننرة أض ننعال لن نند القالن نند
الفتاحة ،و يربمز ل ى العدأ الحصل للي لذ امتحاةامل البكالاريا ل طريا احتسا:،
  %75من املعدل العام للنقط املحصل عليها في الامتحان الوطني للسنة الناةية لسل البكالاريا.  %62من املعدل العام للنقط املحصل عليها في الامتحان الجهوي للسنة ألاولى لسل البكالاريا.وس تم ةلالن ل ئحة الترجح ن القبال ن لتياز الاختبار المتابي ل طريا النشر الداخ ذ بالكلية
وماقع ا ل ى ألاةترة ت ،و ل يام ألاحد  62يوليوز .6102
 -1اختبار كتابي س ن م يام الجمعة  69يوليوز  .6102وينصب الاختبار المتابي ل نى بنرام البكالارينا ( نعبة
العلام الترريبية).

 .5إلاجراءات الخاصة بالترشيح
يتعن ن ل ننى الترجننح ن النراغب ن لننذ التينناز مبنناراة ولــوج الســنة ألاولــى لشــعبة الصــيدلة بكليننة الطننب والصننيدلة
بالربنناط تسننجيل بر ننيح م ل ننى الباابننة ةلمتروةيننة الخاصننة بالبنناراة  www.medramo.ac.maو ل ن خننالأ
الفترة النتدة ما بين ألاربعاء فاتح يونيو والخميس  01يونيو .6102
يتم التسجيل ألاولذ لبر الراحل التالية:
 بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية:
 -2التسجيل ل ى الباابة ةلمتروةية الخاصة بالباراة  ،www.medramo.ac.maولذ حالة ولا صعابة
يتع ن ل ى الترجا الابصاأ بنصلحة الشؤون الطالبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط.
 -1سخ ة عار ةلمترو ي ا لتاصل ب بطريقة أوبامابيمية بعد ا لتسجيل ل ى الباابة ةلمتروةية.
 أما بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا ألاجنبية ،فيتعن ن للنيهم إينداع اللنف بنصنلحة
الشنؤون الطالبينة يلينة الطنب والصنيدلة ،الركنب الجنام ذ ص 6106 :،.الربناط ،لنذ ألنل أقصـا الاثنـين
 01يوليوز .6102
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 6ـ مواد املباراة
تشننتنل البنناراة ل ننى الاختبننارامل المتابيننة لننذ النناا التاليننة وبإحنندى اللرغت ن ن العربيننة أو الفر سننية حسننب اختيننار
الترجا :
املدة الزمنية
 60قيقة
 60قيقة
 60قيقة
 60قيقة
 60قيقة

املادة
العلام الطبيعية
الف زيا
المينيا
الرياضيامل
اللرغامل والتااصل

املعامل
2
2
2
2
2

ويقيم يل اختبار بدرلة م  0إلى  .10و تعتبر أية رلة مالبة لإلقصا .

 - 7إلاعالن عن نتائج املباراة
سننيعل ل ن النتننائ النهائيننة للنبنناراة وك ن ا لن ئحننة الترجننح ن السننجل ن لننذ ئحننة الاةت ننار لن طريننا النشننر
الداخ ذ بالؤسسة وماقع ا ل ى ألاةترة ت يام الثالثاء  16غشت .6102
وسننيعاك يننل مترجننا بننم قبالن بصننفة ؤهائيننة ولننم يؤكنند تسننجيل النهننا ي لننذ الاقننت الن
بنترجا ور اسن لذ ئحة الاةت ار و ل حسب الاستحقاق.

بحنند ه لن الؤسسننة،

عنوان كلية الطب والصيدلة
الجامعة

العنوان البريدي
للمؤسسة

العنوان إلالكتروني
للمؤسسة

جامعة
محمد الخامس
 -الرباط -

يلية الطب والصيدلة
الركب الجام ذ
ص6106 :، .
 -الرباط -

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

