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 طب ألاسنان اتالطب والصيدلة وكلي ولوج كليات

 0201-0202برسم السنة الجامعية 
 

 الشهادات املمنوحةمدة الدراسة و . 1

 طب ألاسنان: تيتستغرق مدة الدراسة في كليات الطب والصيدلة وكلي

 ؛تكوين في الطب، بالنسبة للدبلوم دكتور في الطببنيل ( سنوات تتوج 70سبع ) -

 ة؛تكوين في الصيدللل، بالنسبة دبلوم دكتور في الصيدلة( سنوات تتوج بنيل 70ست ) -

 .  في طب ألاسنان للتكوين، بالنسبة دبلوم دكتور في طب ألاسنان( سنوات تتوج بنيل 70ست ) -

 . عدد املقاعد0

 كما يلي: 0701-0707 املقاعد برسم السنة الجامعيةحدد عدد 
 

 :والصيدلةعدد املقاعد بكليات الطب 

 الكلية
 الطبالتكوين في 

التكوين في 

 الصيدلة
 املجموع

 املدنيون  املجموع 
العسكريون 

 مغاربة وأجانب 
 772 117 117 557 007 الطب والصيدلة بالرباطكلية

 555 55 17 577 577 البيضاءكلية الطب والصيدلة بالدار 

 022 - - 077 077 كلية الطب والصيدلة بمراكش

 082 57 - 337 337 كلية الطب والصيدلة بفاس

 002 - - 337 337 كلية الطب والصيدلة بوجدة 

 022 - - 077 077 أكاديركلية الطب والصيدلة ب

 022 - - 200 200 كلية الطب والصيدلة بطنجة

 2835 015 102 2510 2620 املجموع

 
 :عدد املقاعد بكليتي طب ألاسنان

 

 املدنيون  املجموع  الكلية
 العسكريون 

  مغاربة وأجانب

 05 115 107 كلية طب ألاسنان بالرباط 

 5 157 155 كلية طب ألاسنان بالدار البيضاء

 02 065 095 املجموع
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 ملحوظة:

مددن عدددد املقاعددد املكددددة لكددل مةسسددة للطلبددة ألافافددب الدد ين تتددو ر  5%وتجدددر ارددارة أنددت افددس ت ددا   سددبة 

 . يهم الشروط املطلوبة، وأذا اقتض ى ألامر تعديل ه ه النسبة  إن الوزارة ستشعركم ب لك في أبافس

 الترشيحوإجراءات . شروط 0

 :روط الترشيح. ش1.0

كليددات الطدددب والصدديدلة وكليتدددي طددب ألاسدددنان برسددم السدددنة  ولدددوجل شددط كةامل بددداراةامليشددط ط فددي املط جدددز  فتيدداز 

 يكون:ان  0701-0707 الجامعية

رعبة العلوم الرياضية او  في 0707-0719لسنة  بكالوريامسجال بالسنة الثافية من سلك ال -

 او ما يعادلها؛ بكالوريارعبة العلوم التجريبية لسلك ال

الرياضية او رعبة العلوم التجريبية او ما في رعبة العلوم  او حاصال علت رهادة البكالوريا -

 .0719-0712سنة  برسم يعادلها

 :الترشيح إجراءات. 00.

 طددب ألاسددنانكليتددي كليددات الطددب والصدديدلة و ج ولددو افتيدداز املبدداراة املشددط كة ل يتعدد ن علددت املط جددر ن الددرا ب ن فددي

 ،www.concoursmed.ma علددت العنددوان التدداني: تسددجيل ترردديكهم علددت البوابددة الاط وفيددة الراصددة باملبدداراة

  .0202 يوليوز  90رععاء ألا ويوم  16الخميس ما بين يوم وذلك خالل الفط ة املمتدة 

ترتيييب الشييعب الييبتو يطييب وبيييدلة وطييب أسيينان ه حسييب  ويتعييين ع يي  كييح مترلييذه اييتر ،يي   الفتييرةه

التوزيييييج الجغرافييييي لروافيييد متتلييييك الكليييييات حسييييب مكيييان الحصييييور ع يييي  شييييهادة البكالوريييييا  ووفيييي  ااتييييار 

 .طلب املشاركة ه أثناء تعبئة 5يأنظر جداور التوزيج الجغرافي الواردة في الفقرة 

 اختياراتس.ترتيب وبعد افق اء ه ه الفط ة،   يمان ألي مط جز التسجيل او تغي   

اصدددل ن علدددت ردددهادة البكالوريدددا ألافنبيدددة أرسدددال  سدددرة مدددن هددد ه الشدددهادة وكددد ا كمدددا يتعددد ن علدددت املط جدددر ن الر

 كشدددق فقطهدددم و سدددرة مدددن بطاقدددة التعريدددق الوطنيدددة أندددت مصدددالز الدددوزارة ع ددد  ال  يدددد الاط و ددد  علدددت العندددوان

 .0202يوليوز  00في أجح أقصا  ، bac@concoursmed.maالتاني: 

 :مباراة الولوج. 00.

بعدد فجداا املط جدر ن فدي مبداراة تجدر  علدت كليات الطب والصيدلة وكليتي طدب ألاسدنان ألاونت بيتم ولوج السنة 

 مرحلت ن:

ُن من حصر  انتقاء تمهيدي - ِّ
 
سبعين حواني  في املقبول ن  فتياز الاختبار الاتاب  املط جر نلوائح ُيَما

 .  مترلحا ومترلحة72.222ألك ي
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 :ويرتاز الافتقاء التمهيدي

  املعدل املكصل عليس في  علت ،الوطنية للمترلحين الحابلين ع   شهادة البكالوريابالنسبة

 امتكافات البكالوريا عن طريق احتساب:

للسنة الثافية لسلك  من املعدر العام للنقط املحصح عليها في الامتحان الوطني 75% -

 البكالوريا.

للسنة ألاونت لسلك  الجهوي  من املعدر العام للنقط املحصح عليها في الامتحان 05% -

 البكالوريا.

 املعدل العام للنقط ع    بالنسبة للمترلحين الحابلين ع   شهادة البكالوريا ألاجنبية

 .املكصل عليها

البوابة  علت 0202 غشت 02إلاثنين يوم أقصا  في أجح  الافتقاء التمهيدي وسيتم اعالن عن فتائج

 .www. concoursmed.maالاط وفية للمباراة: 

من البوابة  اتاب الختبار ه ا، ويتع ن علت كل مط جز تم افتقاؤه، تكميل بطاقة الاستدعاء  فتياز الا 

 علت املعلومات املتعلقة بمركز الاختبار الاتاب . ،اخصوص ،وطبعها. وتكتوي ه ه البطاقة للمباراة الاط وفية

 .املب ن في بطاقة الاستدعاء اتاب الختبار الا القرب الجغرافي في تكديد مركز وستتم مراعاة 

 بكالورياالاختبار علت برامج ال ه ا . وينصب0202 غشت 25ألارععاء يوم سينظم  ااتبار كتاعي -

 املشتركة إلاطار املرجعي الخاص باملباراة و ق ،التي تم تدريسها ح وريا، )رعبة العلوم التجريبية(

  ال ي سيعلن عنس  حقا. طب ألاسنانكليتي لولوج كليات الطب والصيدلة و 

ويتع ن علت كل مط جز الر ور أنت مركز الاختبار الاتاب  مر وقا ببطاقة التعريق الوطنية وبطاقة استدعائس 

تعت   أفبارية  )بطاقة التعريق الوطنية وبطاقة الاستدعاء( فتياز الاختبار. وتجدر ارارة أنت ان ه ه الوثائق 

 .اتاب الختبار  فتياز الا 

 :إلاعتن عن النتائج. 00.

التي  حسب الاستكقاق وبناء علت اختياراتهم ،وترتيبهم املط جر ن املقبول ن بصفة نهائيةيتم اعالن عن  ئكة 

  :علت البوابة الاط وفية 0202غشت  27 الجمعةيوم  أقصا في أجح  ،ع  وا عنها في مرحلة التسجيل

www.concoursmed.ma. 

 املقبولين رلحينتتعيين امل. إجراءات 00.1.

علت  الشعب الثالث لكليات الطب والصيدلة وكليتي طب ألاسنانفي  املقبول نتعتمد عملية تعي ن املط جر ن 

 املعاي   التالية:

 الاتاب ؛ ختبار درفة الاستكقاق بناء علت فتائج الا  -

 الاط وفية؛اختيارات املط جز املع   عنها اثناء تسجيل ترريكس علت البوابة ترتيب  -
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مراعاة التوزيع الجغرافي لروا د مختلق الكليات مع  ومةسسة تكوينعدد املقاعد املتو رة في كل  -

 . 5أنظر جداور التوزيج الجغرافي الواردة في الفقرة ) حسب مكان الرصول علت رهادة البكالوريا

 :و ق الجدولة الزمنية التالية 0202غشت  12ابتداء من يوم إلاثنين وسيتم التسجيل النهائ  في املةسسات 

 التاريخ العملية
تسجيل املرجر ن املقبول ن في اللوائح ألاساسية للتكوينات 

 الثالث )طب، صيدلة، طب اسنان(
 0202غشت  11والبتثاء  12يومي إلاثنين 

جر ن ر  قط احات لتكس ن اختيارات املتقديم املنصة 

 املقبول ن ضمن اللوائح ألاساسية  
 0202غشت  10يوم ألارععاء 

 0202غشت  10يوم الخميس  تاعالن عن لوائح الافتظار ألاون

 تتسجيل املرجر ن املقبول ن في لوائح الافتظار ألاون

اختيارات املط جر ن تقديم املنصة  قط احات لتكس ن  0202غشت  15يوم السبت 

 تاملقبول ن في لوائح الافتظار ألاون

 0202غشت  17إلاثنين  اعالن عن لوائح الافتظار الثافية

 0202غشت  18البتثاء  تسجيل املرجر ن املقبول ن في لوائح الافتظار الثافية

 :تحظات ،امةم

  املع   عنها خالل مرحلة تقديم ا  ل تكوين ضمن ترتيب اختياراتس علت اي مط جز  حصول في حالة

 الط ريح، يتم ألغاء التكوينات ألاخر  التي تليس في الط تيب بشكل اوتوماتيك  ونهائ .

  املرجر ن املقبول ن في اللوائح ألاساسية ولوائح الافتظار، حسب الجدولة الزمنية املشار أليها يتم تسجيل

شهادة البكالوريا في اقرب كلية للطب والصيدلة في الجدول اعاله، من خالل أيداع النسرة ألاصلية ل

 ملكل سانى املرجز. 

 عن لوائح افتظار أضا ية في حالة رغور مقاعد في بعض التكوينات واملةسسات بعد  يمان اعالن

ويتم اعالن عن التواريخ الراصة بتسجيل  تسجيل املرجر ن املقبول ن في لوائح الافتظار الثافية.

 .www.concoursmed.ma  ن في ه ه اللوائح علت البوابة الاط وفية للمباراة:املرجر ن املقبول

  يتع ن علت املط جر ن زيارة البوابة الاط وفيةwww.concoursmed.ma.  بصفة منتظمة وذلك

تعي ن ، وك ا أفراءات مباراة الولوجلالطالع علت معلومات ادق واوفت حول أفراءات الط ريح، و 

 .الكلياتاملقبول ن وتسجيلهم النهائ  في   جر نطامل
 

 . مواد املباراة0

 او افجل زيددددةالفر سددددية العربيدددة او  اتتشدددتمل املبدددداراة علدددت الاختبددددارات الاتابيدددة فددددي املدددواد التاليددددة وبإحدددد  اللغدددد

الاتدداب  فددي مرحلددة  الاختبددار كددل مط جددز تكديددد اللغددة التددي يريددد ان يجتدداز  هددا عدد ن علددت ت. ويحسددب اختيددار املط جددز

 :يل الط ريح بالبوابة الاط وفية للمباراةتسج
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 املدة الزمنية املعامح املادة

 1 العلوم الطبيعية

 ساعات 73
 1 الف زياء

 1 الايمياء

 1 الرياضيات
 

درفدة  في اي مادة من املواد ألاربعدة 3/20 تساوي او  اقل درفةاي  . وتعت   07أنت  7وُيقيم كل اختبار بدرفة من 

 موفبة لإلقصاء.

 :طب ألاسنانكليتي لولوج كليات الطب والصيدلة و  املشتركة إلاطار املرجعي الخاص باملباراةويكدد 

 عدد وفمط ألاسئلة الراصة بكل مادة من مواد املباراة؛ -

 طريقة تنقيط ألاسئلة واحتساب ألافوبة الصريكة؛ -

 في كل مادة من مواد املباراة املجال واملجا ت الفرعية املرتبطة بامل ام ن املستهد ة  -

 مستويات التكام املستهد ة في كل مادة من مواد املباراة. -

 . التوزيج الجغرافي للترشيحات5

 التالية:ينبغي علت املط جر ن ان يراعوا عند تقديم ترريكاتهم التوزيع الجغرافي الوارد في الجداول 

 بكالورياحسب مكان الحصور ع   ال "شعبة الطب" روافد كليات الطب والصيدلة. 1.0
 

 الروافد املؤسسات

 كلية الطب والصيدلة

 -الرباط  -

تمارة واقاليم القنيطرة، الرميسات، سيدي -الصر  ات عما ت الرباط، سال،

 .قاسم، سيدي سليمان

 كلية الطب والصيدلة

 -الدار البيضاء -

الحي املكمدي، الدار -عما ت مقاطعات ع ن الشق، الحي الرسني، ع ن السبع

مرس السلطان، سيدي -اففا، ابن مسيك، مو ي رريد، الفداء-البي اء

ال  فوص ي، عمالة املكمدية، واقاليم النواصر، مديوفة، بنسليمان، سطات، 

ة.
َ
 برريد، سيدي بنور، الجديدة وخريبا

 كلية الطب والصيدلة

 -فاس  -

عمالة  اس واقاليم مو ي يعقوب، صفرو، بوملان، تاوفات، ماناس، الرافب، 

 والرريدية. أ ران، خنيفرة، ميدلت

 كلية الطب والصيدلة

 -مراكش  -

الصويرة،  ،عما ت مراكش، واقاليم ريشاوة، الروز، قلعة السرا نة، الرحامنة

ورةبني مالل، الفقيس بن صالز، آسف ، اليوسفية، ا
َ
 .تنغ  و  زيالل، ورزازات، زاك

 كلية الطب والصيدلة

 -وجدة-

الدريوش، فرادة،  جيج، الناضور،  افجاد واقاليم بركان، تاوريرت،-عمالة وفدة

 .فرسيقو  تازة

 كلية الطب والصيدلة

 -أكادير-

اديرعمالة 
َ
انواقاليم  أداوتنان –اك

َ
، طاطا آيت باها،-رتوكة ،ملول  آيت-أفزك

لميم، اوسرد، ،تارودافت، ت زفيت
َ
 وادي، العيون  طافطان، سيدي أ ني، طر اية، ك
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 الروافد املؤسسات

 .الزاَك -ساوآال هب، السمارة، بوفدور 

 كلية الطب والصيدلة

 -طنجة-

، الفنيدق-امل يقة، افجر -تطوان، الفكصواقاليم  اصيلة-طنجةعمالة 

 .العرائشو رفشاون الرسيمة، وزان، 
 

 حسب مكان الحصور ع   البكالوريا "شعبة الصيدلة"والصيدلة روافد كليات الطب . 0.0
 

 الروافد املؤسسات

 والصيدلةطب الكلية 

 -الرباط -

تمارة، القنيطرة، الرميسات، سيدي -عما ت واقاليم الرباط، سال، الصر  ات 

  ،افجرة-الفكص ،تطوان ،الفنيدق-امل يق ،اصيلة-طنجة ،قاسم، سيدي سليمان

 ،الروز  ،ريشاوة ،مراكشبني مالل، ازيالل، الفقيس بنصالز، خنيفرة، خريباة، 

، زاكورة ،تنغ   ،ورزازات، اليوسفية ،آسف  ،الرحامنة ،الصويرة ،قلعة السرا نة

 ،طاطا ،ت زفيت، تارودافت ، آيت باها-ارتوكة، آيت ملول -أفزكان ،أداوتنان-اكادير

 ،السمارة ،طر اية ،بوفدور  ،العيون  ،سيدي أ ني ،طافطان ،الزاك-اسا ،كلميم

 ..وادي ال هب واوسرد

 كلية الطب والصيدلة

 -فاس  -

 ،تازة ،تاوفات ،بوملان، صفرو ، مو ي يعقوب، أ ران ،الرافب ،ماناس،  اس

، تاوريرت ،بركان، فرادة ،الدريوش، الناضور  ،افجاد-وفدة ،ميدلتالرريدية، 

 .وزانو  رفشاون  ،الرسيمة ،العرائش ، جيج، فرسيق

 والصيدلةطب الكلية 

 -الدار البيضاء  -

الحي املكمدي، ابن -عما ت مقاطعات ع ن الشق، الحي الرسني، ع ن السبع

مرس السلطان، سيدي -اففا، الفداء-مسيك، مو ي رريد، الدار البي اء

سيدي  يوفة، بنسليمان، الجديدة، برريد،املكمدية، النواصر، مد ،ال  فوص ي

  بنور، سطات

 

 بكالورياروافد كليتي طب ألاسنان حسب مكان الحصور ع   ال. 0.0
 

 الروافد املؤسسات

 كلية طب ألاسنان

 -الرباط -

تمارة، القنيطرة، الرميسات، سيدي -عما ت واقاليم الرباط، سال، الصر  ات 

اصيلة، تطوان، -قاسم، سيدي سليمان، وزان، العرائش، رفشاون، طنجة

الرريدية،  اس،  الفنيدق، ماناس، الرافب، أ ران،-افجرة، امل يق-الفكص

-فرسيق، الرسيمة، الناضور، وفدة مو ي يعقوب، صفرو، تاوفات، بوملان، تازة،

ورة ،الدريوش، فرادة و جيج افجاد، بركان، تاوريرت،
َ
 .، ميدلت وورزازاتتنغ  ، زاك

 كلية طب ألاسنان

 -الدار البيضاء  -

الحي املكمدي، ابن -مقاطعات ع ن الشق، الحي الرسني، ع ن السبععما ت 

مرس السلطان، سيدي -اففا، الفداء-مسيك، مو ي رريد، الدار البي اء

ة، 
َ
ال  فوص ي وعما ت واقاليم املكمدية، النواصر، مديوفة، بنسليمان، خريبا

 آسف ، اليوسفية، الجديدة، برريد، سيدي بنور، سطات، مراكش، ريشاوة،



7 

 

 الروافد املؤسسات

عة السرا نة، الرحامنة، قلخنيفرة، الروز، بني مالل، الفقيس بن صالز، ازيالل، 

ادير الصويرة،
َ
ان-اك

َ
آيت باها، تارودافت، طاطا، -آيت ملول، رتوكة-أداوتنان، أفزك

لميم، ت زفيت، وادي ال هب، اوسرد، العيون، 
َ
طافطان، سيدي أ ني، طر اية، ك

 الزاك.-َساآالسمارة، بوفدور و 

مددددن الثددددافويت ن العسدددداريت ن امللايتدددد ن للقنيطددددرة وأ ددددران،  بكالوريددددا يمددددا يتعلددددق بالتالميدددد  حدددداملي رددددهادة الامددددا 

 يتعددد ن علددديهم تقدددديم تررددديكاتهم أندددت كليدددات الطدددب والصددديدلة وكليتدددي طدددب ألاسدددنان التدددي يددددخل أقلددديم سدددانى 

 والديهم ضمن روا دها.
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 ملح 
 

 وكليتي طب ألاسنانالئحة بعناوين كليات الطب والصيدلة 

 

 العنوان البريدي للمؤسسة الجامعة
 العنوان إلالكتروني

 للجامعة والكلية

 فامعة مكمد الرامس

 -الرباط -

 كلية الطب والصيدلة

 0073املركب الجامعي ص.ب: 

 -الرباط -

www.um5.ac.ma 

www.fmp.um5.ac.ma 

 كلية طب ألاسنان

 0010املركب الجامعي ص.ب: 

 -الرباط -

www.um5.ac.ma 

www.fmd.um5.ac.ma 

 فامعة الرسن الثا  

 -الدار البي اء-

 كلية الطب والصيدلة

 طارق ابن زياد 19

 9150ص.ب: 

 -الدار البي اء -

www.univh2c.ma 

www.fmpc.ac.ma 

 كلية طب ألاسنان

 مرس السلطان 9150ص.ب: 

 -الدار البي اء -

www.univh2c.ma 

www.fmd-uh2c.ac.ma 

 فامعة سيدي مكمد بن عبد هللا

 - اس-

 كلية الطب والصيدلة

 1893طريق سيدي حرازم ص.ب:

 - اس -

www.usmba.ac.ma 

 www.fmp-usmba.ac.ma 

 فامعة القاض ي عياض

 -مراكش -

 كلية الطب والصيدلة

 سيدي عباد7010ص.ب: 

 -مراكش -

www.uca.ma 

www.fmpm.ucam.ac.ma 

www.ucanet.ma 

 ألاول فامعة مكمد 

 -وفدة-

 كلية الطب والصيدلة

 حي القدس 000ص.ب: 

 -وفدة -

www.ump.ma 

fmpo.ump.ma 

 فامعة ابن زهر

 - كاديرا-

 كلية الطب والصيدلة

 - كاديرا-

www.uiz.ac.ma 

fmpa.uiz.ac.ma 

 فامعة عبد املالك السعدي

 - تطوان -

 كلية الطب والصيدلة

 -طنجة -

www.uae.ma 

www.fmpt.ac.ma 

 


