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الثالثة السنة الصيدلةلولوج ليشعبة والصيدلةاتب الطب
امعية ا السنة 2020-2019برسم

ن.1 التكو داف أ

نالصيدليةالدراساتمنلغايةاإن و نت نصيدلي ميادينمختلفمـأعمالةـمزاولعقادر
اتسواء،الصيدلة شفياتأو املخت .البحثمجالأو الصيدليةالصناعيةاملؤسساتأو املس العل

املمنوحة.2 ادة والش الدراسة مدة

عالصيدلةشعبةالدراسةمدةستغرق  +سنواتأر ا الور ب ادة ش ع صول ا الفقرة2عد .4(انظر
شيح) ال يلتتوجو شروط .الصيدلةدكتور دبلومب

املقاعد.3 عدد

امعية ا السنة برسم املتوفرة املقاعد عدد :2020-2019حدد ي كما

ب املقاعد لعدد الثالثة الصيدلةالسنة شعبة

لية املقاعدال عدد

اطلية بالر والصيدلة 20الطب

اللية والصيدلة البيضاءالطب 20دار

40املجموع

وظة: م

شارة أنھتجدر سبةإ املقاعد5%تخصص عدد لاملحددةمن تتوفرل الذين جانب للطلبة مؤسسة
ة املطلو الشروط م فإنف سبة ال ذه عديل مر اقت وإذا إبانھ.، بذلك شعركم س الوزارة
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شيح.4 ال شروط

الثالثةلتحاقيتم الصيدلةلبالسنة قعنشعبة نالطلبةوجھتفتحمباراةطر اصل إحدىعا
ا: عادل أوما التالية الدبلومات أو ادات الش

) العامة امعية ا الدراسات تخصصDEUGدبلوم ياة): ا ون(SV)علوم وال رض علوم .(STU)أو

) العلــوم ــ العامــة امعيــة ا الدراســات رض:)DEUG és sciencesدبلــوم و يــاة ا علــوم تخصــص
(SVT)كيمياء (-وتخصص .CB)بيولوجيا

) والتقنيــات العلــوم ــ امعيــة ا الدراســات بيولوجيــا:)DEUSTدبلــوم ايــجيولوج-كيميــاء-تخصــص
)B.C.G.(

"رض وعلوم ياء والف والكيمياء البيولوجيا "مسلك ية التحض قسام النجاح ادة .ش

الولوجمباراة.5

الثالثةولوجيتم ننجاحعدالصيدلةلشعبةالسنة نعتنظمالالولوجمباراةامل :مرحلت

يديانتقاء نتم عللم مـدةبناء عتبـار ن عـ تأخـذ مختصـة نـة طـرف من م ملفا دراسة
وامل والـــنقط ـــزاتـيـــالدراســـة و ن ت الســـ خـــالل ـــا عل ـــااملحصـــل عل املحصـــل ادة الشـــ مـــن والثانيـــة

الفقرة املدرجة د الشوا ص4(انظر قة امل البطاقة و ؛)5أعاله

ي كتا ساختبار نبال ن املقبول ن للم يديتقبة التم باء نظم س .عنيةاملليةالوالذي

املباراة.6 مواد

:التاليةاملوادالكتابيةختباراتعاملباراةشتمل

املعاملالزمنيةاملدةاملادة

3دقيقة60البيولوجيا

والكيمياء حيائية 3دقيقة60الكيمياء

ياء 1دقيقة60الف

اختيار و  نمقرر منختباراتذهمواضيعتم ت العامةمنوالثانيةوالس امعية ا الدراسات دبلوم
)DEUG(علوم ياةتخصص ونو (SV)ا وال رض .(STU)علوم
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شيح.7 بال اصة ا جراءات

ن الراغب ن امل ع ن مباراةيتع الثالثةاجتياز السنة الصيدلةلولوج ليشعبة والصيدلةب ةالطب
اط البيضاءبالر بالدار والصيدلة الطب لية ب ونيةأو لك البوابة ع م ترشيح اصةللمباراةيل ا

املعنيةلالب املمتدةية ة الف خالل وذلك ننبما، ثن معة2019يونيو17يوم ا وم .9012يوليوز 21و

يبوابةالليةال و باملباراةلك اصة ا

والصيدلة الطب اطلية fmp.um5.ac.maالر

والصيدلة الطب www.fmpc.ac.maالبيضاءالدارلية

التالية:و  املراحل ع و يل ال تم

ع-1 يل ونيةال لك اصةللمباراةالبوابة املعنيةباا لية ول ع، ن يتع ة صعو وجود حالة
الطالبية الشؤون ة بمص تصال ليةامل .بال

ع-2 بھاملصادقة املتوصل ي و لك عشعار يل ال عد أوتوماتيكية قة ونيبطر لك ةالبوابة
ص قة امل ستمارة ع5(أو يل ال ة صعو وجود ونيةحالة لك س)البوابة رئ طرف من

صل. املؤسسة

الطالبية-3 الشؤون ة بمص شيح ال ملف إيداع أو املبالإرسال أقصاه،عنيةلية معةايومأجل
.9201يوليوز12

باملباراة اصة ا ونية لك بالبوابة شيح ال مللف ونة امل الوثائق عن عالن تم وس .ذا،

ال.8 نتقاء يدينتائج تم

الئحة عن عالن تم نس الامل نتقاء ن يدياملقبول يالختبارالجتياز تم اجكتا ان م تيازهوكذا
عاءيوم ونيةع9201يوليوز31ر لك اصةللمباراةالبوابة املعنيةا لية ابال ق طر عن شروكذا ل

تالداخ ن ن ع ا وموقع ن..باملؤسسة للم استدعاء بمثابة شر ال ذا عت و

ي.9 الكتا ختبار

نظم يالختبارس املعنيةكتا لية تيومبال ن07الس .9201ش

مرفوقا ي الكتا ختبار مركز إ ضور ا م ل ع ن تع الوطنيةو ف التعر شارةببطاقة وتجدر .
تقديم أن الوطنيةإ ف التعر الجتيازبطاقة ا إجبار يالختبارعت .كتا
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املباراة.10 نتائج عن عالن

الئحة عن عالن ائيةيتم بصفة ن املقبول ن ستحقاقامل حسب م نوترتي امل وكذا ،
نتظار الئحة ن ل تيومامل ن07الس ونيةع9201ش لك اصةللمباراةالبوابة ليةا بال

الداخو املعنية شر ال ق طر عن تكذا ن ن ع ا وموقع .باملؤسسة

إ ضور ا املباراة ن النا ع ن يتع أنھ إ شارة املعنيةوتجدر لية او ال يل نال و م
م يل عاءيومبملف ن11ر ون و .9201ش املت التاليةمنلفذا :الوثائق

ة و ا الور للبا صلية ادة ا.الش عل مصادق

مصادق ة و صلية ادة االش من:عل

املتعــــددة ليــــات وال والتقنيــــات العلــــوم ليــــات و العلــــوم ليــــات لطلبــــة ســــبة بال امعيــــة ا ادة الشــــ
التخصصات؛

ســــــتحقاق ادة شــــــ ية(Attestation d’admissibilité)أو التحضــــــ قســــــام لتالميــــــذ ســــــبة بال
رض" وعلوم ياء والف والكيمياء البيولوجيا "مسلك العليا .للمدارس

وك عة ر الفصول خالل ا عل املحصل للنقط تام .شف

الوطنية ف التعر بطاقة من ة

نتظار الئحة اسمھ ورد بم ي ا ال يلھ يؤكد ولم ائية بصفة قبولھ تم م ل وسيعوض
ستحقاق يومحسب وذلك سا، ن21م بالضبط9201ش صباحا العاشرة الساعة .ع

والصيدلةلييعنوا اطالطب البيضاءوالدار بالر

امعة للمؤسسةا يدي ال العنوان
ي و لك العنوان

للمؤسسة
ي و املوقعاإللك
لية وال امعة ل

جامعة
امس ا محمد

اط- - الر

والصيدلة الطب لية
ام ا املركب

ب: 6203ص.
اط- - الر

concph2019@um5.ac.ma
www.um5.ac.ma

www.fmp.um5.ac.ma

جامعة
يا الثا سن
- دارالبيضاءال-

والصيدلة الطب لية
ب: 9154ص.

السلطان مرس
-ءايضبالر داال-

-
www.uh2c.ma

www.fmpc.ac.ma
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DEMANDE DE CANDIDATURE AU CONCOURS D’ACCES
A LA 3ème ANNEE DU CYCLE DES ETUDES

PHARMACEUTIQUES
9201 /2020

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

C.N.E :……………………………………………………….C.I.N :………………………………………………

Nom : …………………….………………………….prénom : ……………………………………………………

Date de naissance : …………………..………….. Lieu de naissance : …………….………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………….…………………………

Téléphone : …………………………………..……...………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………….……..……………

Année d’obtention du baccalauréat : ……………………………………………………….………………………

Niveau d’étude actuel : …………….…………………………………………………………..……………………

Filière :………….…………………….……………………………………………..………………………………

Candidat de l’établissement : ……………………………………………………………………..……..…………

Année de 1ère inscription en  1ère année : ……………………………………………………………………………

Date de réussite en DEUG : SV STU

Date de réussite en DEUG ès science : SVT CB

Date de réussite en DEUST : BCG

Date de réussite en CPGE (BCPSVT)

Moyenne générale des 4 semestres (S1, S2, S3, S4) /20

Signature du candidat Signature du Chef de l’Etablissement d’origine


