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 الطب والصيدلة  اتبكلي شعبة الصيدلةلولوج السنة الثالثة 

 2021-2020برسم السنة الجامعية 

 

 أهداف التكوين. 1

 .دون تغيير

 مدة الدراسة والشهادة املمنوحة. 2

 .دون تغيير

 عدد املقاعد .3

 .دون تغيير

 شروط الترشيح. 4

 دون تغيير.

 مباراة الولوج. 5

 .دون تغيير

 مواد املباراة. 6

 دون تغيير.

 اإلجراءات الخاصة بالترشيح. 7

الطب والصيدلة  ةبكلي شعبة الصيدلةلولوج السنة الثالثة اجتياز مباراة  يتعين على املترشحين الراغبين في

الخاصة للمباراة تسجيل ترشيحهم على البوابة اإللكترونية أو بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء بالرباط 

 .2020أكتوبر  23ويوم الجمعة  2020شتنبر  02 األربعاء يوم ينبما ، وذلك خالل الفترة املمتدة ية املعنيةكلالب

 الخاصة باملباراة اإللكترونيبوابة ال كليةال

 fmp.um5.ac.ma الرباط والصيدلةكلية الطب 

 www.fmpc.ac.ma الدار البيضاء كلية الطب والصيدلة
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 يتم التسجيل األولي عبر املراحل التالية:و 

في حالة وجود صعوبة يتعين على املترشح ، ولكلية املعنيةباالخاصة  للمباراة البوابة اإللكترونية التسجيل على -1

 .بالكليةاالتصال بمصلحة الشؤون الطالبية 

)أو البوابة اإللكترونية  اإلشعار اإللكتروني املتوصل به بطريقة أوتوماتيكية بعد التسجيل علىاملصادقة على  -2

من طرف رئيس املؤسسة ( البوابة اإللكترونية في حالة وجود صعوبة في التسجيل على 5االستمارة امللحقة ص 

 األصل.

 23جمعة ال يوم في أجل أقصاه ،عنيةكلية املبالإرسال أو إيداع ملف الترشيح بمصلحة الشؤون الطالبية  -3

 .2020أكتوبر 

 .هذا، وسيتم اإلعالن عن الوثائق املكونة مللف الترشيح بالبوابة اإللكترونية الخاصة باملباراة

 تمهيدينتائج االنتقاء ال. 8

 يوم وكذا مكان اجتيازه كتابيالختبار اال  الجتياز تمهيدياملقبولين في االنتقاء ال املترشحين سيتم اإلعالن عن الئحة

وكذا عن طريق النشر الداخلي  بالكلية املعنية الخاصة للمباراة على البوابة اإللكترونية 2020 أكتوبر  30الجمعة 

 للمترشحين.ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء  .باملؤسسة وموقعها على األنترنيت

 االختبار الكتابي. 9

 .2020بر نون 05الخميس  يوم بالكلية املعنية كتابيالختبار اال سينظم 

. وتجدر اإلشارة إلى ببطاقة التعريف الوطنيةويتعين على كل مترشح الحضور إلى مركز االختبار الكتابي مرفوقا 

 .كتابيالختبار يعتبر إجباريا الجتياز اال  بطاقة التعريف الوطنيةأن تقديم 

 اإلعالن عن نتائج املباراة. 10

، وكذا املترشحين املسجلين في وترتيبهم حسب االستحقاق املترشحين املقبولين بصفة نهائيةيتم اإلعالن عن الئحة 

كذا عن طريق و بالكلية املعنية  الخاصةللمباراة  البوابة اإللكترونية على 2020نونبر  07سبت اليوم الئحة االنتظار 

 .باملؤسسة وموقعها على األنترنيتالنشر الداخلي 

مصحوبين بملف التسجيل بها و  الكلية املعنيةوتجدر اإلشارة إلى أنه يتعين على الناجحين في املباراة الحضور إلى 

 :الوثائق التالية من لفهذا امل يتكون و  .2020 نونبر  11األربعاء يوم  تسجيلهم

  مصادق عليها. للباكالوريا ونسخةالشهادة األصلية 

 من: الشهادة األصلية و نسخة مصادق عليها 
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  الشهههههههههههههههههادة الجهههامعيهههة بهههالنسهههههههههههههبهههة لطلبهههة كليهههاد العلوم وكليهههاد العلوم والتقنيهههاد والكليهههاد املتعهههددة

 التخصصاد؛

  أو شههههههههههههههادة االسهههههههههههههتحقاق(Attestation d’admissibilité)  بالنسهههههههههههههبة لتالميذ األقسهههههههههههههام التحضهههههههههههههيرية

 .العليا "مسلك البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلوم األرض" للمدارس

 كشف تام للنقط املحصل عليها خالل الفصول األربعة األولى. 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 

وسيعوض كل مترشح تم قبوله بصفة نهائية ولم يؤكد تسجيله النهائي بمترشح ورد اسمه في الئحة االنتظار حسب 

 .على الساعة العاشرة صباحا بالضبط 2020 نونبر  12خميس ال، وذلك يوم االستحقاق

 البيضاء والدار  بالرباط الطب والصيدلة تيكلي يعنوان
 

 العنوان البريدي للمؤسسة الجامعة
 العنوان اإللكتروني

 للمؤسسة 

 اإللكتروني املوقع

 للجامعة والكلية

 جامعة

 محمد الخامس

 -الرباط  -

 والصيدلةكلية الطب 

 املركب الجامعي

 6203ص. ب: 

 -الرباط  -

concph2020@um5.ac.ma 
www.um5.ac.ma 

www.fmp.um5.ac.ma 

 جامعة

 سن الثانيحال

 - البيضاء دارال -

 كلية الطب والصيدلة

 9154ص. ب: 

 مرس السلطان

 -ءايضبال رداال -

- 
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 

2020/2021 
 

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 

 


