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 األسنان طب وكلييت والصيدلة الطب كليات ولوج

  4102-4102 اجلامعية السنة برسم

 

 :مدة التكوين والشهادات الممنوحة -0

تسددت رب مدددة الدراسددة سدديب سددنوات بكليددات الطددب تتددوج بنيددم دبلددوم دكتددور يف الطددب و دد        

 سنوات بكلييت طب األسنان تتوج بنيم دبلوم دكتور يف طب األسنان.

 

 عدد المقاعد: - 4

 :لكما يل2014-2015اجلامعيةبرسم السنة  لذد مدد عدد املذاعد

 
 والصيدلة عدد المقاعد بكليات الطب

 المدنيون المجموع الكلية
 العسكريون

 مغاربة وأجانب

 88 579 500 الطب والصيدلة بالرباط

 - 400 400 الطب والصيدلة بالدار البيضاء

 - 040 040 الطب والصيدلة بفاس

 - 040 040 الطب والصيدلة بمراكش

 - 914 914 الطب والصيدلة بوجدة

 88 1887 0782 المجموع

 

 عدد المقاعد بكليتي طب األسنان

 المدنيون المجموع الكلية
 العسكريون

 مغاربة و أجانب

 20 130 150 طب األسنان بالرباط

 - 740 150 طب األسنان بالدار البيضاء

 20 280 300 المجموع

 
 :ملحوظة

مدن عددد املذاعدد احملدددة لكدم مؤسسدة للطليدة األجاندب          5%نسدية  تضداف إىل طندل  وجتدر اإلشارة 

، وإإا اقتضددد  األمدددر تعدددديم هدددذه النسدددية ندددزن الدددوزارة      الدددذين تتدددونر نددديهم الفدددروط املطلوبدددة    

 .ستفعركم بذل  يف إبانل
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 شروط الترشيح : - 3

يفرتط يف املرتشح الجتياز مياراة ولوج كليدات الطدب والصديدلة وكلدييت طدب األسدنان برسدم        

 طن يكون :2014-2015 اجلامعيةالسنة 

 

يف شعية العلوم 2014–2013بالسنة الثانية من سل  الياكالوريا لسنة مس ال -

 طو ما يعادهلا؛ الرياضية طو شعية العلوم الت رييية لسل  الياكالوريا

 

 ماصال عل  شهادة الياكالوريا :طو  -

يف شعية العلوم الرياضية طو شعية العلوم الت رييية )النظام اجلديد  -

 لسل  الياكالوريا( طو ما يعادهلا ؛

طو يف نرع العلوم )شعية العلوم الرياضية )ط(، شعية العلوم الرياضية )ب(،  -

العلوم  شعية العلوم الت رييية( طو يف شعية العلوم الرراعية طوشعية

الت رييية األصيلة )نظام ما قيم إصالح سل  الياكالوريا( طو ما 

 يعادهلا. 

 

 ويتم ولوج السنة األوىل بهذه الكليات بعد جناح املرتشا  يف مياراة جترى عل  مرملت :

املعدل العام للنذط احملصم عليها يف امتاان  انتذاء متهيدي مرتكر عل  -

 :يساوي عل  األقم من املرتشا يا ميكن من مصر عدد الياكالور

 .طضعاف عدد املذاعد املفتومة بالدراسات الطيية بالكلية املعنية ستة -

عفر طضعاف عدد املذاعد املفتومة بالدراسات يف طب األسنان  عفرة -

 .بالكلية املعنية

عن طري  املذيول  الجتياز االختيار الكتابل املرتشا  عن النياة وسيتم اإلعالن 

 يوليوز 32 ألربعاءا وإل  يوم ،قعها عل  األنرتنيتاومو كلياتالداخلل بالالنفر 

بالنسية  2410يوليوز  24 مي خلايوم و بالنسية لكليات الطب والصيدلة 2410

 .طب األسنانلييت كل

 

بالنسية لكليات الطب  2410 يوليوز  25 معةاجل يومسينظم اختيار كتابل  -

. وينصب طب األسنان بالنسية لكلييت 2041 يوليوز 26 سيتاليوم و والصيدلة

 االختيار الكتابل عل  برامج الياكالوريا )شعية العلوم الت رييية(.
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 :إيداع امللفات واإلجراءات اخلاصة بالرتشيح - 2

كليدددات الطدددب  بزمددددى اللتاددداب للدددوج الوميددداراة اجتيددداز  يدددتع  علددد  املرتشدددا  الدددرابي  يف  

اليوابدة اإللكرتونيدة اخلاصدة     تسد يم ترشدياهم علد     كلدييت طدب األسدنان    بزمددى  طو والصيدلة

 6102مداي   62 خدالل الفدرتة املمتددة مدا بد      وإلد    التوزيدب اجل درايف  لكلية املعنية مدب مراعداة   با

 . (6: امليينة   قبااملو انظر) 6102يونيو  01و

 

إيداع طما بالنسية للمرتشا  احلاصل  عل  شهادة الياكالوريا األجنيية، نيتع  عليهم 

اليوابة عل  نس ة من هذه الفهادة وكذا كف  نذطهم واالستمارة امليينة لتس يلهم 

اإللكرتونية ونس ة من بطاقة التعري  الوطنية يف الكلية اليت مت تس يم ترشياهم بها 

 .6102 يوليوز 01 قيم ( وإل التوزيب اجل رايف)مسب 

 

 التوزيب اجل رايف للرتشياات : -2

يني ل علد  املرتشدا  طن يراعدوا عندد تذدديم ترشديااتهم التوزيدب اجل درايف الدوارد يف اجلدداول           

 التالية:
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 مسب مكان احلصول عل  الياكالوريا رواند كليات الطب والصيدلة

 الرواند املؤسسات

 كلية الطب والصيدلة
 -الرباط  -

متارة وطقاليم الذنيطرة، اخلميسات،  –عماالت الرباط، سال، الص ريات  
 -طصيلة، تطوان، الفاص  –طن ة سيدي سلمان، وزان، سيدي قاسم، 

 . الفنيدب –املضي  طجنرة، شففاون، العرانيش و

 كلية الطب والصيدلة
 -الدار الييضاء -

احلل  -عماالت مذاطعات ع  الف ، احلل احلسين، ع  السيب  
 -طنفا، ابن مسي ، موالي رشيد، الفداء -احملمدي، الدار الييضاء 

مرس السلطان، سيدي الربنوصل، عمالة احملمدية، وطقاليم النواصر، 
 اجلديدة وخرييَكة.برشيد، سيدي بنور، مديونة، بنسليمان، سطات،

 كلية الطب والصيدلة
 -ناس  -

وطقاليم موالي يعذوب،صفرو، بوملان، تاونات، مكناس،  عمالة ناس
 والرشيدية.  ، ميدلت، ، خنيفرةإنران احلاجب، 

 كلية الطب والصيدلة
 -مراكش  -

آيت ملول وطقاليم  -إداوتنان وإنرَكان -عماالت مراكش، طَكادير 
الفذيل بن  الصويرة، بين مالل، الرمامنة،  شيفاوة، احلوز، قلعة السرابنة،

آيت  -شتوكةتن ري،  طزيالل، ورزازات، زاَكورة، اليوسفية، آسفل، صاحل،
َكلميم، تيرنيت، سيدي إنين، طرناية،  باها، تارودانت، طاطا، طانطان،

 الراَك.   -وادي الذهب، طوسرد، العيون، السمارة، بوجدور وطسا 

 كلية الطب والصيدلة
 -وجدة-

جرادة، ن يج،  الدريوش،طجناد وطقاليم بركان، تاوريرت، –عمالة وجدة  
 تاونات والرشيدية. جرسي ، الناضور، احلسيمة، تازة،

 

 مسب مكان احلصول عل  الياكالوريا رواند كلييت طب األسنان

 الرواند املؤسسات

 كلية طب األسنان
 -الرباط -

متارة، الذنيطرة، اخلميسات، -الرباط، سال، الص ريات عماالت وطقاليم 
طصيلة، -العرانيش، شففاون، طن ة  ،مان، وزانيسيدي سل سيدي قاسم،

، مكناس ، احلاجب،  الفنيدب –املضي  طجنرة،  -تطوان، الفاص 
الرشيدية، ناس، موالي يعذوب، صفرو، تاونات،  ميدلت، نران،خنيفرة،إ

طجناد، بركان، -احلسيمة، الناضور، وجدة  جرسي ،بوملان، تازة،
 جرادة ون يج. الدريوش،تاوريرت،

 -كلية طب األسنان 
 -الدار الييضاء 

احلل احملمدي،  -ع  الف ، احلل احلسين، ع  السيب مذاطعات عماالت 
مرس  -طنفا، الفداء  -ابن مسي ، موالي رشيد، الدار الييضاء 

النواصر، مديونة، ، احملمديةوعماالت وطقاليم  سيدي الربنوصلالسلطان، 
برشيد،  سيدي بنور،  اجلديدة،اليوسفية،  بنسليمان، خرييَكة، آسفل،

طزيالل، قلعة  الفذيل بن صاحل، سطات، مراكش، شيفاوة، احلوز،  بين مالل،
إداوتنان،  -طَكادير تن ري،  الصويرة، ورزازات، زاَكورة، الرمامنة، السرابنة،
 ، تارودانت، طاطا، طانطان،آيت باها -آيت ملول، شتوكة -إنرَكان

َكلميم، تيرنيت، وادي الذهب، طوسرد، العيون،  سيدي إنين، طرناية،
 الراك.-السمارة، بوجدور وطَسا 

طمددا نيمددا يتعلدد  بالتالميددذ مدداملل شددهادة الياكالوريددا مددن الثددانويت  العسددكريت  امللكيددت         

ات الطب والصيدلة وكلييت طدب  للذنيطرة وإنران، نيتع  عليهم تذديم ترشيااتهم إىل كلي

 األسنان اليت يدخم إقليم سكن  والديهم ضمن رواندها.
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 د مواد املياراة : 6

 تفتمم املياراة عل  االختيارات الكتابية يف املدواد التاليدة وبزمددى الل دت  العربيدة طو الفرنسدية      

 مسب اختيار املرتشح:
 

 املعامم املدة الرمنية املادة

 7 دقيذة 00 الطييعية العلوم

 7 دقيذة 00 الفيرياء

 7 دقيذة 00 الكيمياء

 7 دقيذة 00 الرياضيات

 

 .. و ال تعترب طية درجة موجية لإلقصاء90إىل  0ويذيم كم اختيار بدرجة من 

 

 اإلعالن عن نتانيج املياراة : - 8

املرتشا  املس ل  يف ستعلن كم كلية عن النتانيج النهانيية للمياراة وكذا عن النياة 

 28االثن   يوموموقعها عل  األنرتنيت عن طري  النفر الداخلل باملؤسسة االنتظار النياة 

 . طب األسنانكلييتو بالنسية لكليات الطب والصيدلة 2410 يوليوز

 

وسيعوض كم مرتشح مت قيولل بصفة نهانيية ومل يؤكد تس يلل النهانيل يف الوقت الذي 

 االستاذاب. املؤسسة،  رتشح ورد امسل يف النياة االنتظار وإل  مسبحتدده لل 
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 الئحة بعناوين كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان
 

العنوان اإللكتروني للجامعة  العنوان البريدي للمؤسسة الجامعة
 والكلية

 جامعة
 السويسل حممد اخلام 

 -الرباط  -

 كلية الطب والصيدلة

 6900 . ب:  املركب اجلامعل

–الرباط  -  

www.um5s.ac.ma 

www.medramo.ac.ma 

 كلية طب األسنان

 6979  . ب:  املركب اجلامعل

 -الرباط - 

www.um5s.ac.ma 

www.fmdrabat.ac.ma 

 جامعة
 ع  الف  احلسن الثانل

 -الدار الييضاء -

 كلية الطب والصيدلة

 طارب ابن زياد  72

 2745 . ب: 

 -الدار الييضاء-

www.univcasa.ma 

www.fmpc.ac.ma 

 كلية طب األسنان

 مرس السلطان2741 . ب: 

 -الدار الييضاء  -

www.univcasa.ma 

www.fmd-uh2c.ac.ma 

 جامعة
 سيدي حممد بن عيد اهلل

 -ناس -

 كلية الطب والصيدلة

 1893  . ب: طري  سيدي مرازم

 -ناس-

www.usmba.ac.ma 

 www.fmp-usmba.ac.ma 

 جامعة
 الذاضل عياض

 -مراكش -

 كلية الطب والصيدلة

 سيدي عياد7010  . ب: 

-مراكش   - 

www.uca.ma 

www.fmpm.ucam.ac.ma 

www.ucanet.ma 

 جامعة
 حممد األول

 -وجدة-

 كلية الطب والصيدلة

 مل الذدس 195  . ب: 

 -وجدة-

www.ump.ma 

fmpo.ump.ma 

 
 


