


 األصٍاُ طب ٔكمٗيت ٔالؾٗدلٛ الطب كمٗات ٔلٕج

 2011-2012 اجلاوعٗٛ الضٍٛ بزصي
 

 : مدة التكوين والصهادات املمنوحة -1

تضددتغز  ودددٚ الدراصددٛ صددبب صددٍٕات بكمٗددات الطددب تتددٕج بٍٗددن دبمددًٕ دكتددٕر يف الطددب ٔ ددط       

 صٍٕات بكمٗيت طب األصٍاُ تتٕج بٍٗن دبمًٕ دكتٕر يف طب األصٍاُ.

 

 عدد املقاعد: - 2

 :٘كىا ٖم2011 – 2012ل د لدد أدد امل اأد بزصي الضٍٛ اجلاوعٗٛ
 

 والصيدلة  املقاعد بكليات الطبعدد 

 املدنيون اجملموع الكلية
 العسكريون

 مغاربة وأجانب

 88 579 500 الطب والصيدلة بالرباط

 - 450 450 الطب والصيدلة بالدار البيضاء

 - 275 275 الطب والصيدلة بفاس

 - 275 275 الطب والصيدلة مبراكض

 - 200 200 الطب والصيدلة بوجدة

 88 1612 1011 اجملموع

 

 عدد املقاعد بكلييت طب األسنان

 املدنيون اجملموع الكلية
 العسكريون

 مغاربة و أجانب

 20 125 145 طب األسنان بالرباط

 - 130 130 طب األسنان بالدار البيضاء

 20 255 275 اجملموع

 
 :ملحوظة

وَ أدد امل اأد احملدددٚ لكدن وؤصضدٛ لمطمبدٛ      %5ٌضبٛ إىل بٌْ تقا ٔجتدر اإلعارٚ 
، ٔإ ا اقتقٜ األودز تعددٖن ِدذٓ الٍضدبٛ     األجاٌب الذَٖ تتٕأز أّٗي الغزٔط املطمٕبٛ

 .أإُ الٕسارٚ صتغعزكي بذلر يف إباٌْ
، ٔ لر لضدب  %71ميكَ لمىؤصضٛ جتأس أدد امل اأد املفتٕلٛ بٍضبٛ ال تتعدٝكىا 

 التةطري املتٕأزٚ.طاقتّا االصتٗعابٗٛ ٔإوكاٌٗٛ 
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 شروط الرتشيح : – 3

ٖغرتط يف املرتعو الجتٗاس وباراٚ ٔلٕج كمٗدات الطدب ٔالؾدٗدلٛ ٔكمدٗيت طدب األصدٍاُ بزصدي        

 بُ ٖكُٕ :2011 – 2012الضٍٛ اجلاوعٗٛ

 

يف ععبٛ العمًٕ 2010–2011وضيالبالضٍٛ الثاٌٗٛ وَ صمر الباكالٕرٖا لضٍٛ -

 لضمر الباكالٕرٖابٔ وا ٖعادهلا؛الزٖافٗٛ بٔ ععبٛ العمًٕ التيزٖبٗٛ 

 

 بٔ لاؽال أمٜ عّادٚ الباكالٕرٖا : -

يف ععبٛ العمًٕ الزٖافٗٛ بٔ ععبٛ العمًٕ التيزٖبٗٛ )الٍظاً اجلدٖد  -

 لضمر الباكالٕرٖا( بٔ وا ٖعادهلا ؛

بٔ يف أزع العمًٕ )ععبٛ العمًٕ الزٖافٗٛ )ب(، ععبٛ العمًٕ الزٖافٗٛ )ب(،  -

ععبٛ العمًٕ التيزٖبٗٛ( بٔ يف ععبٛ العمًٕ الشراأٗٛ بٔععبٛ العمًٕ 

التيزٖبٗٛ األؽٗمٛ )ٌظاً وا قبن إؽالن صمر الباكالٕرٖا( بٔ وا 

 ٖعادهلا. 

 

 حا يف وباراٚ جتزٝ أمٜ وزلمتا:ٖٔتي ٔلٕج الضٍٛ األٔىل بّذٓ الكمٗات بعد جنان املرتع

اٌت اٞ متّٗدٙ وزتكش أمٜ املعده العاً لمٍ ط احملؾن أمّٗا يف اوتحاُ  -

 :ٗضأٙ أمٜ األقنٖا ميكَ وَ لؾز أدد وَ املرتعحٍٗالباكالٕر

 صتٛ بفعا  أدد امل اأد املفتٕلٛ بالدراصات الطبٗٛ بالكمٗٛ املعٍٗٛ  -

راصات يف طب األصٍاُ بالكمٗٛ أغزٚ بفعا  أدد امل اأد املفتٕلٛ بالد -

 .املعٍٗٛ

أمٜ كمٗات المبٕاقب أَ الٟحٛ امل بٕلا الجتٗاس االختبار الكتاب٘ ٔصٗتي اإلأالُ  

عال٘ ٔتكَٕٖ األطز ٔبةكادميٗات ٔسارٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ ٔالتعمٗي ال االٌرتٌٗت

ٔ  بالٍضبٛ لكمٗات الطب ٔالؾٗدل2011ٛلغت11نثٍاالأًٖٕ لر ،ٔالبحث العمى٘

 .طب األصٍاُمٗيت بالٍضبٛ لك2111لغت  12لثالنثاٞ ًٖٕ ا

 

 بالٍضبٛ لكمٗات الطب ٔالؾٗدل2111ٛلغت  13ربعاٞ األًٖٕصٍٗظي اختبار كتاب٘  -

. ٍٖٔؾب االختبار الكتاب٘ بالٍضبٛ لكمٗيت طب األصٍا2111ُلغت14ىٗط اخلًٖٕ ٔ

 أمٜ بزاوج الباكالٕرٖا )ععبٛ العمًٕ التيزٖبٗٛ(.
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 اإلجزاٞات اخلاؽٛ بالرتعٗو : – 4

أمٜ كدن ورتعدو بُ ٖزصدن وباعدزٚ إىل الكمٗدٛ الديت ٖتبدب هلدا املزكدش الدذٙ اجتداس أٗدْ اوتحداُ              

 الباكالٕرٖا ومفا ٖتقىَ الٕنثاٟق التالٗٛ:

 

 طمب خط٘ لمىغاركٛ يف املباراٚ، -

بٌٔضخٛ وَ أ د االسدٖاد ال ٌضخٛ وَ بطاقٛ التعزٖف الٕطٍٗٛ وؾاد  أمّٗا  -

 صٍٛ، 71ٖتعدٝ تارٖ  تضمٗىّا نثالنثٛ بعّز بالٍضبٛ لمتالوذٚ دُٔ صَ 

عّادٚ ودرصٗٛ تثبت وتابعٛ الدراصٛ بالضٍٛ الثاٌٗٛ وَ صمر الباكالٕرٖا حتىن  -

 االصي العاٟم٘ ٔالغخؾ٘ لمطالب باحلزٔ  العزبٗٛ ٔالالتٍٗٗٛ ٔرقىْ الٕطط

(Code National de l’Etudiant). 

 

 تارٖ  إٖداع املمفات : -5

بإلدٝ  ٔبكمٗات الطب ٔالؾٗدلٛ بإلدٝ ٖتعا أمٜ املرتعحا الزالبا يف االلتحا  

إىل بلد أٍأَٖ املبٍٗٛ 30ٌٕٕٖٗ2011كمٗيت طب األصٍاُ إرصاه ومفات الرتعٗو يف بجن بقؾآ

 (._6رأ تْ)بٌظز ـ

 

كمٗٛ يف بكثز وَ ٖٕدع ومف تزعٗحْ  البِذا ٔ جتدر اإلعارٚ إىل بٌْ جيب أمٜ املرتعو 

 .طب األصٍاُلٔالدٚ بالٍضبٛيف بكثز وَ كمٗٛ ٔ بمطب بالٍضبٛ لٔالدٚ

 

 التٕسٖب اجلغزايف لمرتعٗحات : -6

اجلددأه  ٍٖبغ٘ أمدٜ املرتعدحا بُ ٖزاأدٕا أٍدد ت ددٖي تزعدٗحاتّي التٕسٖدب اجلغدزايف الدٕارد يف          

 التالٗٛ:
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 لضب وكاُ احلؾٕه أمٜ الباكالٕرٖارٔاأد كمٗات الطب ٔالؾٗدلٛ
 الزٔاأد املؤصضات

كمٗٛ الطب 
 ٔالؾٗدلٛ

 -الزباط  -

متارٚ ٔبقالٗي ال ٍٗطزٚ، اخلىٗضات،  –أىاالت الزباط، صال، الؾخريات  
 -بؽٗمٛ، تطٕاُ، الفحؿ  –طٍيٛ صٗدٙ صمىاُ، ٔساُ، صٗدٙ قاصي، 

 . الفٍٗد  –املقٗق عفغأُ، العزاٟػ ٔبجنزٚ، 
كمٗٛ الطب 
 ٔالؾٗدلٛ

الدار  -
 -البٗقاٞ

احل٘  -أىاالت و اطعات أا الغق، احل٘ احلضط، أا الضبب  
 -بٌفا، ابَ وضٗر، وٕالٙ رعٗد، الفداٞ -احملىدٙ، الدار البٗقاٞ 

وزظ الضمطاُ، صٗدٙ الربٌٕؽ٘، أىالٛ احملىدٖٛ، ٔبقالٗي الٍٕاؽز، 
 اجلدٖدٚ ٔخزٖبَكٛ.بزعٗد، صٗدٙ بٍٕر، ودٌٖٕٛ، بٍضمٗىاُ، صطات،

كمٗٛ الطب 
 ٔالؾٗدلٛ

 -أاظ  -

أىالٛ أاصٕبقالٗي وٕالٙ ٖع ٕب،ؽفزٔ، بٕملاُ، تأٌات، وكٍاظ، 
 ٔالزعٗدٖٛ.  ، وٗدلت، ، خٍٗفزٚإأزاُ احلاجب، 

كمٗٛ الطب 
 ٔالؾٗدلٛ

 -وزاكػ  -

تٖت ومٕه ٔبقالٗي  -إدأتٍاُ ٔإٌشَكاُ -أىاالت وزاكػ، بَكادٖز 
الف ْٗ بَ  الؾٕٖزٚ، بط واله، الزلاوٍٛ،  عٗغأٚ، احلٕس، قمعٛ الضزالٍٛ،

تٖت  -عتٕكٛتٍغري،  بسٖاله، ٔرساسات، ساَكٕرٚ، الٕٗصفٗٛ، تصف٘، ؽاحل،
َكمىٗي، تٗشٌٗت، صٗدٙ إأط، طزأاٖٛ،  باِا، تارٔداٌت، طاطا، طاٌطاُ،

 الشاَك.   -ٔادٙ الذِب، بٔصزد، العُٕٗ، الضىارٚ، بٕجدٔر ٔبصا 

كمٗٛ الطب 
 ٔالؾٗدلٛ

 -ٔجدٚ-

جزادٚ، أيٗج،  الدرٖٕؼ، بجناد ٔبقالٗي بزكاُ، تأرٖزت، –أىالٛ ٔجدٚ  
 تأٌات ٔالزعٗدٖٛ. جزصٗف،  الٍافٕر، احلضٗىٛ، تاسٚ،

 

 لضب وكاُ احلؾٕه أمٜ الباكالٕرٖا رٔاأد كمٗيت طب األصٍاُ
 

 الزٔاأد املؤصضات

كمٗٛ طب 
األصٍاُ الزباط 

- 

متارٚ، ال ٍٗطزٚ، اخلىٗضات،  -الزباط، صال، الؾخريات أىاالت ٔبقالٗي 
بؽٗمٛ، -العزاٟػ، عفغأُ، طٍيٛ  ،صٗدٙ صمىاُ، ٔساُ صٗدٙ قاصي،

، وكٍاظ ، احلاجب،  الفٍٗد  –املقٗق بجنزٚ،  -تطٕاُ، الفحؿ 
الزعٗدٖٛ، أاظ، وٕالٙ ٖع ٕب، ؽفزٔ، تأٌات،  وٗدلت، أزاُ،خٍٗفزٚ،إ

 بجناد، بزكاُ، تأرٖزت،-احلضٗىٛ، الٍافٕر، ٔجدٚ  جزصٗف، بٕملاُ، تاسٚ،
 جزادٚ ٔأيٗج. الدرٖٕؼ،

كمٗٛ طب 
الدار  -األصٍاُ 

 -البٗقاٞ 

احل٘ احملىدٙ،  -أا الغق، احل٘ احلضط، أا الضبب و اطعات أىاالت 
وزظ  -بٌفا، الفداٞ  -ابَ وضٗر، وٕالٙ رعٗد، الدار البٗقاٞ 

، الٍٕاؽز، ودٌٖٕٛ، احملىدٖٛٔأىاالت ٔبقالٗي  صٗدٙ الربٌٕؽ٘الضمطاُ، 
بزعٗد،  صٗدٙ بٍٕر،  اجلدٖدٚ،الٕٗصفٗٛ،  بٍضمٗىاُ، خزٖبَكٛ، تصف٘،

بسٖاله، قمعٛ  الف ْٗ بَ ؽاحل، صطات، وزاكػ، عٗغأٚ، احلٕس،  بط واله،
إدأتٍاُ،  -بَكادٖز تٍغري،  الؾٕٖزٚ، ٔرساسات، ساَكٕرٚ، الزلاوٍٛ، الضزالٍٛ،
 تٖت باِا، تارٔداٌت، طاطا، طاٌطاُ، -تٖت ومٕه، عتٕكٛ -إٌشَكاُ

َكمىٗي، تٗشٌٗت، ٔادٙ الذِب، بٔصزد، العُٕٗ،  صٗدٙ إأط، طزأاٖٛ،
 الشاك.-الضىارٚ، بٕجدٔر ٔبَصا 

بوددا أٗىددا ٖتعمددق بالتالوٗددذ لدداوم٘ عددّادٚ الباكالٕرٖددا وددَ الثددإٌٖتا العضددكزٖتا املمكٗددتا        

مددّٗي ت دددٖي تزعددٗحاتّي إىل كمٗددات الطددب ٔالؾددٗدلٛ ٔكمددٗيت   لم ٍٗطددزٚ ٔإأددزاُ، أٗٗددتعا أ

 طب األصٍاُ اليت ٖدخن إقمٗي صكٍٜ ٔالدّٖي فىَ رٔاأدِا.
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 د وٕاد املباراٚ : 0

تغدددددتىن املبددددداراٚ أمدددددٜ االختبدددددارات الكتابٗدددددٛ يف املدددددٕاد التالٗدددددٛ ٔبإلددددددٝ المغدددددتا العزبٗدددددٛ بٔ   

 الفزٌضٗٛلضب اختٗار املرتعو:
 

 املعاون الشوٍٗٛاملدٚ  املادٚ

 7 دقٗ ٛ 31 العمًٕ الطبٗعٗٛ

 7 دقٗ ٛ 31 الفٗشٖاٞ

 7 دقٗ ٛ 31 الكٗىٗاٞ

 7 دقٗ ٛ 31 الزٖافٗات

 

 .. ٔ ال تعترب بٖٛ درجٛ وٕجبٛ لإلقؾا91ٞإىل  1ٖٔ ٗي كن اختبار بدرجٛ وَ 

 

 اإلأالُ أَ ٌتاٟج املباراٚ :  - 8

املرتعحا املضيما يف صتعمَ كن كمٗٛ أَ الٍتاٟج الٍّاٟٗٛ لمىباراٚ ٔكذا أَ الٟحٛ 

 .2011لغت 10ضبت الًٖٕٔ لر باملؤصضٛ ٔ وٕقعّا أمٜ األٌرتٌٗت  الٟحٛ االٌتظار

 

ٔصٗعٕض كن ورتعو مت قبٕلْ بؾفٛ ٌّاٟٗٛ ٔمل ٖؤكد تضيٗمْ الٍّاٟ٘ يف الٕقت الذٙ 

 امسْ يف الٟحٛ االٌتظار ٔ لر لضب االصتح ا . حتددٓ لْ املؤصضٛ، مبرتعو ٔرد
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 الئحة بعناوين كليات الطب والصيدلة وكلييت طب األسنان
 

العنوان اإللكرتوني للجامعة  العنوان الربيدي للمؤسسة اجلامعة
 والكلية

 جاوعٛ
 حمىد اخلاوضالضٕٖض٘

 -الزباط  -

 كمٗٛ الطب ٔالؾٗدلٛ

 6913املزكب اجلاوعٗؿ. ب: 

– الزباط -  

www.um5s.ac.ma 

www.medramo.ac.ma 

 كمٗٛ طب األصٍاُ 

 6979املزكب اجلاوعٗؿ . ب: 

 -الزباط - 

www.um5s.ac.ma 

www.fmdrabat.ac.ma 

 جاوعٛ
 احلضَ الثاٌٗعا الغق

 -الدار البٗقاٞ -

 كمٗٛ الطب ٔالؾٗدلٛ

 وزظ الضمطا2745ُـ. ب: 

 -الدار البٗقاٞ -

www.uh2c.ac.ma 

www.fmp-uh2c.ac.ma 

 كمٗٛ طب األصٍاُ

 وزظ الضمطا2741ُـ. ب: 

 -الدار البٗقاٞ  -

www.uh2c.ac.ma 

www.fmd-uh2c.ac.ma 

 جاوعٛ
 صٗدٙ حمىد بَ أبد اهلل

 -أاظ -

 كمٗٛ الطب ٔالؾٗدلٛ

 1893طزٖق صٗدٙ لزاسوؿ . ب:

 -أاظ-

www.usmba.ac.ma www.fmp-

usmba.ac.ma 

 جاوعٛ
 ال اف٘ أٗاض

 -وزاكػ -

 كمٗٛ الطب ٔالؾٗدلٛ

 صٗدٙ أباد7010ـ . ب: 

-وزاكػ   - 

www.ucam.ac.ma 

www.fmpm.ucam.ac.ma 

 جاوعٛ
 حمىد األٔه

 -ٔجدٚ-

 كمٗٛ الطب ٔالؾٗدلٛ

 ل٘ ال دظ 195ـ . ب: 

 -ٔجدٚ-

www.ump.ma 

www.ump.ma/SITE_FMPO 

 
 


