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مباراة مشتركة

40

مدة الدراسة والشهادات الممنوحة:

بالنسبة للتكوين في الطب : 6 سنوات 
 بالنسبة للتكوين في الصيدلة : 6 سنوات 

 بالنسبة للتكوين في طب األسنان : 6 سنوات 

يتعين على المترشحين الراغبين في اجتياز المباراة المشتركة تقديم ترشيحاتهم عبر
الموقع  حيث يتم ترتيب الشعب الثالث (الطب والصيدلة وطب األسنان) حسب رغبة كل

 للتوزيع الجغرافي لروافد مختلف الكليات حسب مكان الحصول على
ً
مترشح وفقا

شهادة البكالوريا (أنظر جدول التوزيع الجغرافي)
 هام : في حالة حصول أي مترشح على أفضل تكوين ضمن ترتيب اختياراته المعبر

عنها خالل مرحلة تقديم الترشيح. يتم إلغاء التكوينات االخرى التي تليه في الترتيب
بشكل أوتوماتيكي ونهائي.

يتم ولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان بعد النجاح في مباراة مشتركة تجرى على مرحلتين:
انتقاء تمهيدي:  يتم هذا االنتقاء باحتساب %75 من المعدل المحصل عليه في االمتحان الوطني و25% من المعدل العام المحصل

عليه في االمتحان الجهوي.
سيتم االعالن عن نتائج االنتقاء األولي في أجل أقصاه يوم األربعاء 27 يوليوز 2022 على البوابة االلكترونية الخاصة بالمباراة، ويتعين

على كل مترشح تم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء الجتياز االختبار الكتابي منالبوابة اإللكترونية للمباراة التي تحتوي على
المعلومات المتعلقة بمركز االختبار الكتابي. 

اختبار كتابي: يوم الجمعة 29 يوليوز 2022، يشمل دروس البكالوريا شعبة العلوم التجريبية. ويتعين على كل مترشح الحضور إلى مركز
االختبار الكتابي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة استدعائه الجتياز االختبار. 

ولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب
األسنان برسم السنة الجامعية 2022-2023

الترشيح عبر االنترنت فقط ابتداًء  من  05 يوليوز إىل 23 يوليوز 2022 

شروط الترشيح :

إجراءات الترشيح :

تجدر اإلشارة إلى أن هذه الوثائق تعتبر إجبارية الجتياز االختبار الكتابي لمدة 3 ساعات باللغة العربية أو الفرنسية أو االنجليزية حسب اختيار
المترشح في المواد التالية: العلوم الطبيعية، الفيزياء، الكمياء والرياضيات ( كل المواد لها نفس المعامل 1)

www.cursussup.gov.ma/medecine

اإلعالن عن النتائج النهائية: 

يتم اإلعالن عن الئحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية وترتيبهم حسب االستحقاق وبناًء على اختياراتهم التي
عبروا عنها في مرحلة التسجيل، في أجل أقصاه يوم األربعاء03 غشت 2022   على البوابة :

 www.cursussup.gov.ma/medecine 

عدد المقاعد بكليات الطب والصيدلة و كليتي طب األسنان:

يشترط في المترشح أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا لسنة 2021 أو 2022 في شعبة العلوم الرياضية أو العلوم التجريبية. 

التكوين في الطب

المجموع

المجموع

770 كلية الطب و الصيدلة بالرباط

التكوين

في الصيدلة
المجموع

3924 435 120 3369 3489

الكلية
العسكريونالمدنيون 

كلية الطب و الصيدلة بالعيون

كلية الطب و الصيدلة  بطنجة

كلية الطب و الصيدلة  بأكادير

كلية الطب و الصيدلة بوجدة

كلية الطب و الصيدلة بفاس

كلية الطب و الصيدلة بمراكش 

كلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء 
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تعتمد عملية تعيين المقبولين في الشعب الثالث لكليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان على المعايير التالية:
 

درجة االستحقاق بناًء على نتائج االختبار الكتابي.
ترتيب اختيارات المترشح المعبر عنها اثناء تسجيل ترشيحه على البوابة االلكترونية.

عدد المقاعد المتوفرة في كل تكوين ومؤسسة مع مراعاة التوزيع الجغرافي لروافد مختلف الكليات حسب مكان الحصول
على البكالوريا (أنظر جدول التوزيع الجغرافي).

وسيتم التسجيل النهائي في المؤسسات ابتداًء من يوم الخميس 04 غشت 2022 وفق الجدولة الزمنية

التالية:

إجراءات تعيين المترشحين المقبولين:

إجراءات تعيين المترشحين المقبولين:

يتم تسجيل المرشحين المقبولين في اللوائح األساسية ولوائح االنتظار، حسب الجدولة الزمنية المشار إليها في الجدول أعاله
من خالل إيداع النسخة األصلية لشهادة البكالوريا في أقرب كلية للطب والصيدلة أو كلية طب األسنان التي تم قبولهم

النهائي فيها.
 

 يمكن اإلعالن عن لوائح انتظار إضافية: في حالة شغور مقاعد في بعض التكوينات والمؤسسات بعد تسجيل  المرشحين
المقبولين في لوائح االنتظار ويتم اإلعالن عن التواريخ الخاصة بتسجيل المرشحين المقبولين في هذه اللوائح على البوابة

اإللكترونية للمباراة.

روافد كليتي طب األسنان حسب مكان الحصول على البكالوريا:التوزيع الجغرافي للترشيحات:

عماالت مقاطعات عين الشق، الحي الحسني، عين السبع-الحي المحمدي، ابن
مسيك، موالي رشيد، الدار البيضاء-انفا، الفداء-مرس السلطان، سيدي البرنوصي،

وعماالت واقاليم المحمدية، النواصر، مديونة، بنسليمان، خريبكة، اسفي،
اليوسفية،الجديدة، برشيد، سيدي بنور، سطات، مراكش، شيشاوة، الحوز، بني مالل،

الفقيه بن صالح، ازيالل، خنيفرة، قلعة السراغنة، الرحامنة، الصويرة، اكادير-
اداوتنان، انزكان-ايت ملول، شتوكة-ايت باها، تارودانت، طاطا، طانطان، سيدي

افني، طرفاية، كلميم، تيزنيت، وادي الدهب، اوسرد، العيون، السمارة، بوجدور
واسا-الزاك

عماالت و اقاليم، الرباط سال، الصخيرات-تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي
قاسم، سيدي سليمان، وزان، العرائش، شفشاون، طنجة-اصيلة، تطوان،

الفحص-انجرة، المضيق-الفنيدق، مكناس، الحاجب، افران، الرشيدية، فاس،
موالي يعقوب، صفرو، تاونات، بولمان، تازة، جرسيف، الحسيمة، الناضور،

وجدة-انجاد، بركان، تاوريرت، الدريوش، جرادة و فجيج، زاكورة، تنغير، ميدلت
وورزازات.

كلية طب االسنان
- الرباط - 

كلية طب االسنان
- الدار البيضاء - 

الروافد الكلية

خالل الفترة الممتدة ما بين يوم الخميس  04
و يوم السبت 06 غشت 2022

خالل الفترة الممتدة ما بين يوم األربعاء 10و
يوم الخميس 11 غشت 2022

تقديم المنصة القتراحات لتحسين اختيارات المرشحين المقبولين ضمن
اللوائح األساسية و تسجيل المترشحين المقبولين في لوائح االنتظار 

التاريخ العملية

تسجيل المرشحين المقبولين في اللوائح األساسية للتكوينات الثالث : 
 الطب والصيدلة و طب األسنان

العسكريون المدنيون المجموع 

 كلية طب األسنان بالدار البيضاء
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الكلية

المجموع

170كلية طب األسنان بالرباط
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عماالت الرباط، سال، الصخيرات، تمارة واقاليم القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم،
وخريبكة

َ
سيدي سليمان، المحمدية، بنسليمان، الجديدة

عماالت الدار البيضاء واقاليم النواصر، مديونة، برشيد، سيدي
بنور.

أقاليم طانطان، سيدي إفني، طرفاية،َكلميم، اوسرد، العيون، وادي الذهب،
السمارة، بوجدور وآساـ الزاك

الروافد الكلية

كلية الطب و الصيدلة- الرباط
 -

كلية الطب و الصيدلة- الدار البيضاء
-

كلية الطب و الصيدلة- مراكش- 

كلية الطب و الصيدلة- فاس-

كلية الطب و الصيدلة - وجدة
-

كلية الطب و الصيدلة أكادير -

كلية الطب و الصيدلة- طنجة - 

كلية الطب و الصيدلة- العيون 

عماالت مراكش، وأقاليم شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الرحامنة،
 الصويرة، بني مالل، سطات، آسفي، اليوسفية، أزيالل، ورزازات، زاكورة وتنغير

عمالة فاس وأقاليم موالي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، مكناس، الحاجب،
إفران،خنيفرة ،ميدلت والرشيدية

عمالة وجدة ـ أنجاد وأقاليم بركان، تاوريرت، الدريوش، جرادة،
فجيج، الناضور، تازة وجرسيف

عمالة أكادير – إداوتنان وأقاليم إنزكان ـ آيت ملول، شتوكة آيت باها، طاطا
،تزنيت،تارودانت.

عمالة طنجةـ أصيلة وأقاليم تطوان، الفحص ـ أنجرة، المضيق ـ الفنيدق ، الحسيمة،وزان،
شفشاون والعرائش

عماالت و اقاليم، الرباط سال، الصخيرات-تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي
سليمان،  بني مالل، ازيالل، الفقيه بن صالح، خنيفرة، خريبكة، اكادير-اداوتنان،

انزكان-ايت ملول، اشتوكة-ايت باها، تارودانت، تيزنيت، طاطا، كلميم، اسا-الزاك،
طانطان، سيدي افني، العيون، بوجدور، طرفاية، السمارة، وادي الذهب و اوسرد.

فاس، مكناس، الحاجب، افران، موالي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازة، الرشيدية، ميدلت،
وجدة-انجاد، الناضور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، جرسيف، فجيج،

 

عماالت مقاطعات عين الشق، الحي الحسني، عين السبع-الحي المحمدي، ابن مسيك،
موالي رشيد، الدار البيضاء-انفا، الفداء-مرس السلطان، سيدي البرنوصي، المحمدية،

النواصر، مديونة، بنسليمان، الجديدة، برشيد، سيدي بنور، سطات 

كلية الطب و الصيدلة -
فاس- 

كلية الطب و الصيدلة -
الدار البيضاء - 

كلية الطب و الصيدلة -
الرباط - 

الروافد الكلية

روافد كليات الطب والصيدلة "شعبة الصيدلة" حسب مكان الحصول عىل البكالوريا:

روافد كليات الطب والصيدلة "شعبة الطب" حسب مكان الحصول على البكالوريا

خاص بالبكالوريا األجنبية :

يتعين على المترشحين الحاصلين على البكالوريا األجنبية 
(Bac Mission وليس Bac international) تحميل و إضافة نسخة من هذه الشهادة وكذا كشف نقطهم

ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية في الفضاء المخصص لهذا الغرض على البوابة اإللكترونية الخاصة
بالمباراة : www.cursussup.gov.ma/medecine في أجل أقصاه 15يوليوز 2022

www.cursussup.gov.ma/medecine يتعين على المترشحين زيارة البوابة اإللكترونية بصفة منتظمة
لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح ومباراة الولوج وكذا إجراءات تعيين

3/3المترشحين المقبولين وتسجيلهم النهائي في الكليات.

كلية الطب و الصيدلة - مراكش - 
مراكش،شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، اسفي، اليوسفية، ورزازات، تنغير،

زاكورة،

 العرائش، الحسيمة، شفشاون ووزان طنجة-اصيلة، المضيق-الفنيدق، تطوان، الفحص-انجرةكلية الطب و الصيدلة - طنجة- 


