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و السنة الصيدلةلولوج والصيدلةبشعبة الطب ليات
امعية ا السنة 2018- 2017برسم

ن.1 التكو داف أ

من ا تمك عالية تقنية ات خ ع متوفرة لة مؤ أطر ن و ت إ الصيدلية الدراسات ادف أعمال مزاولـة
مجال أو الصيدلية الصناعية املؤسسات أو شفيات املس أو ات املخت سواء الصيدلة ميادين مختلف

العل .البحث

املمنوحة.2 ادات والش ن التكو مدة

الدراسة مدة الصيدلةستغرق لياتشعبة والصيدلةب سنواتالطب يلست ب دكتور تتوج دبلوم
.الصيدلة

املقاعد.3 عدد

امعية ا السنة برسم املقاعد عدد ي2018- 2017حدد :كما

ب املقاعد وعدد الصيدلةلالسنة شعبة

لية ون املدنيون املجموعال وأجانب:العسكر ة مغار

اطلية بالر والصيدلة 01110001الطب

وظة :م

ســبة تضــاف أنــھ ــ إ شــارة تتــوفر5%وتجــدر الــذين جانــب للطلبــة مؤسســة ــل ل املحــددة املقاعــد عــدد مــن
إبانھ بذلك شعركم س الوزارة فإن سبة ال ذه عديل مر اقت وإذا ة، املطلو الشروط م .ف

شيح.4 ال شروط

مبــاراة الجتيــاز ــ امل ــ ط ــشــ و الســنة الصــيدلةلولــوج الســنةشــعبة برســم والصــيدلة الطــب ليــات ب
امعية ون2018-2017ا ي :أن

سلك- من الثانية بالسنة ال ام الور أو2017-2016لسنةالب اضية الر العلوم شعبة
لسلك ية التجر العلوم اشعبة الور االب عادل ما ؛أو

ا- الور الب ادة ش ع حاصال أوأو اضية الر العلوم ماشعبة أو ية التجر العلوم شعبة
ا .عادل
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و السنة ولوج تم نلو مرحلت ع تجرى مباراة ن امل نجاح عد الصيدلة :شعبة

يـــــدي1- تم املقاعـــــدانتقـــــاء عـــــدد أضـــــعاف عشـــــرة قـــــل ـــــ ع ســـــاوي ن ـــــ امل عـــــدد حصـــــر مـــــن يمكـــــن ،
املفتوحة،

يدي التم نتقاء رتكز :و

سبة ابال الور الب ادة ش ع ن اصل ا ن عليھع،الوطنيةللم املحصل املعدل

ساب اح ق طر عن ا الور الب :امتحانات

75%الوط متحان ا عل املحصل للنقط العام املعدل لسلكمن الثانية للسنة
ا الور .الب

25%متحان ا عل املحصل للنقط العام املعدل وي من لسلكا و للسنة
ا الور .الب

ية جن ا الور الب ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة املحصلعبال للنقط العام املعدل

ا .عل

ليـــــة بال الــــداخ شـــــر ال ــــق طر عــــن ي الكتـــــا ختبــــار الجتيــــاز ن املقبـــــول ن ــــ امل الئحــــة عـــــن عــــالن تم وســــ
وذلك ت، ن ن ع ا نيوموموقع .7201يوليوز24ثن

ي-2 كتــا يــوماختبــار نظم تالســ بــرامج. 7201يوليــوز92ســ ــ ع ي الكتــا ختبــار نصــب ــاو الور شــعبة(الب
ية التجر ).العلوم

شيح. 5 بال اصة ا جراءات

مبــاراة اجتيــاز ــ ن الــراغب ن ــ امل ــ ع ن ــاولــوجيتعــ و الصــيدلةلســنة والصــيدلةلشــعبة الطــب ليــة ب
باملبـــاراة اصـــة ا ونيـــة لك البوابـــة ـــ ع م ترشـــيح يل ـــ ـــاط خـــاللوذلـــكwww.medramo.ac.maبالر

ة ناملمتدةالف ب ساما و فاتحم .7201يونيو30معةايونيو

التالية املراحل ع و يل ال :يتم

ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة ابال الور :الوطنيةالب

ع-1 يل باملباراةال اصة ا ونية لك وجودو،www.medramo.ac.maالبوابة حالة
اط بالر والصيدلة الطب لية ب الطالبية الشؤون ة بمص تصال امل ع ن يتع ة .صعو

ا-2 ي و لك اشعار عد أوتوماتيكية قة بطر بھ عملتوصل يل ونيةل لك .البوابة
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ادة ش ع ن اصل ا ن للم سبة بال اأما الور يةالب مجن عل ن فيتع امللف، إيداع

والصيدلة الطب لية الطالبية الشؤون ة ص،بمص ام ا اط6203: ب.املركب أجل،الر

.7201يوليوز 11الثاءالثأقصاه

املباراة6 مواد ـ

اختيــارشــتمل حســب ســية الفر أو يــة العر ن اللغتــ إحــدى و التاليــة املــواد ــ الكتابيــة ختبــارات ــ ع املبــاراة
:امل

الزمنيةاملادة املعاملاملدة
الطبيعية 2دقيقة30العلوم

ياء 1دقيقة30الف
2دقيقة30الكيمياء

اضيات 1دقيقة30الر
والتواصل 1دقيقة30اللغات

من بدرجة اختبار ل قيم لإلقصاء. 20إ0و موجبة درجة أية عت ال .و

املباراة- 7 نتائج عن عالن

الئحــة عــن وكــذا للمبــاراة ائيــة ال النتــائج عــن الئحــةســيعلن ــ ن ل ــ امل ن ــ شــرامل ال ــق طر عــن نتظــار
يوم ت ن ن ع ا وموقع باملؤسسة عاءالداخ .7201غشت02ر

املؤسســة، لــھ تحــدده الــذي الوقــت ــ ي ــا ال يلھ ــ يؤكــد ولــم ائيــة بصــفة قبولــھ تــم ــ م ــل وســيعوض
ستحقاق حسب وذلك نتظار الئحة اسمھ ورد .بم

والصيدلة الطب لية عنوان

امعة ا
يدي ال العنوان

للمؤسسة
ي و لك العنوان

للمؤسسة
امعةاملوقع ل ي و لك

لية وال

جامعة
امس ا محمد

اط- -الر

والصيدلة الطب لية
ام ا املركب

6203: ب. ص
اط- -الر

concph2017@um5.ac.ma
www.um5.ac.ma

www.medramo.ac.ma


