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 'حدد شرو(  تنظ'م ، 2016نوفمبر  22مؤرخ في  1708قـرار رقم 
 د>تور في الصـیــدلة شهادةاالخت3ارات لنیل 

 

 وال3حث العلمي، العالي إن وز?ر التعل'م

، المتضمن القانون 1999أفر.ل  4المواف+ 1419ذو ا لحجة عم  18المؤرخ في  05-99$مقتضى القانون رقم  -
 التوجیهي للتعل2م العالي، المعّدل والمتّمم،

 ،2015ما? سنة  14المواف+  1436رجب عام  25المؤرخ في  125-15$مقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 المتضمن تعیین أعضاء الح@ومة،  المعدل،

المتضّمن تنظ2م  1971غشت سنة  25المواف+  1391رجب عام  4المؤّرخ في  216-71و$مقتضى المرسوم رقم  -
 الدروس للحصول على دبلوم الصیدلي، المعّدل والمتّمم،

غشت سنة  24المواف+  1424جمادH الثان2ة عام  24المؤرخ في  279-03التنفیذ? رقم  $مقتضى المرسوم -
 ، الذ? 2حّدد القواعد الخاصة لتنظ2م الجامعة وسیرها، المعّدل والمتّمم،2003

، 2008ما? سنة  3المواف+  1429ر2Lع الثاني عام  27المؤرخ في  129-08$مقتضى المرسوم التنفیذ? رقم  -
 فائي الجامعي،المتضمن القانون األساسي لألستاذ ال$احث االستش

ینایر سنة  30المواف+  1434ر2Lع األّول عام  18المؤرخ في  77-13$مقتضى المرسوم ا لتنفیذ? رقم  -
 ، الذ? 2حّدد صالح2ات وز.ر التعل2م العالي وال$حث العلمي.2013

 

 'قــــــرر
 

 یهدف هذا القرار إلى تحدید شروR تنظ2م االخت$ارات لنیل شهادة د@تور في الصـیــدلة. المادة األولى:
 تحدث في نها2ة السنة السادسة للمسار الدراسي مناقشة مذ@رة نها2ة الّدراسة لنیل شهادة د@تور في : 2المادة 

 الصـیــدلة.
 في الصـیــدلة.تسمح مناقشة مذ@رة نها2ة الّدراسة $منح شهادة د@تور  : 3المادة 
 للمتـرLـص. تعتبر مذ@رة نها2ة الّدراسة عمل $حث تمّ@ن المترLص من إبراز قدراته التلخ2ص2ة : 4المادة 
 یتم تخص2ص مواض2ع مذ@رات نها2ة الّدراسة في بدا2ة السنة الجامع2ة لإلقامة، وف+ مبدأ االخت2ار  : 5المادة 

 حسب االستحقاق.
 رة نها2ة الدراسات من طرف األساتذة و تعرض على @افة الطل$ة و 2صادق علیهاتقترح مواض2ع مذ@ : 6المادة 

 وتسّلم لدائرة الصـیــدلة من طرف مسؤول التعل2م للمصلحة المعن2ة.
 یجب أن تنجز المواض2ع المقترحة في اآلجال المحّددة. 

 لدراسة، @ما 2قع علىیجب على األساتذة تحدید @ل المراحل و اآلجال المخصصة إلنجاز مذ@رة نها2ة ا
 عاتقهم متا$عة الطالب خالل @ل المراحل.

حجم  2م@ن للمناقشة على مذ@رة نها2ة الّدراســة أن 2شرف على طالبین في نفس الموضوع إذا اعتبر أن : 7المادة 
 العمل المطلوب إلنجاز مذ@رة نها2ة الدراسة @هف. 
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تحر.ر و@تا$ة $ه @ل طالب (الفهرس ومعالجة و  یبین المشرف، عند إیذاع الموضوع، الجزء الذ? یتكفل
 .وعرض)

 ال 2م@ن  مناقشة مذ@رة نها2ة الّدراسة علن2ة، إال ابتداء من الثالثي الثالث من السنة السادسة. : 8المادة 
 ) أعضاء من بین األساتذة03تتش@ل لجنة مناقشة مذ@رة نها2ة الّدراسة في الصـیــدلة من ثالثة ( :9المادة 

 البــاحثیــن، یترأسها أستاذ ذو أقدمیــة وأعــالهم رتبــة.

 ألسـتـاذ المشـرف على التأطـیـر.2صـادق المـجـلـس العلمـي للقســم عـلى تكـو.ن لجنة المناقشة، $اقـتراح من ا
 ن السنة) م203سلم رئ2س القسم، ألعضاء اللجنة مذ@رة نها2ة الدراسة ابتداء من الثالثي الثالث ( :10المادة 

 الجار.ة. 
 ال تتم مناقشة المذ@رة علن2ّة، إّال $عد موافقة أعضاء لجنة المناقشة، و$عد أن یتم التكفل $@ل :11المادة 

 التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة والمصادقة علیها من قبل المشرف.
 عضاء اللجنة.) یوما التي تلي تسل2م تقار.ر أ 215حّدد تار.خ المناقشة في غضون الخمسة عشر(

 2علـن أعضاء لجنة المناقشة عـن قبـول أو رفــض العمل عقب مناقشة مذ@رة نها2ة الّدراسة،: 12المادة 
 المحضر الملحـ+ لـهذا القــرار. و.دونوه في 

 ) یوما، $عد استالمهم المذّ@رة.15یجب على أعضاء لجنة المناقشة تسل2م تقار.رهم خمسة عشر(
 یتم ترس2م قرار اللجنة من طرف رئ2س القسم ط$قا لملح+ هذا القرار. : 13المادة 
2@لف السید المدیر العام للتعل2م والتكو.ن العالیین ، ومدراء الجامعات @ل ف2ما یخصه بتطبی+ هذا  : 14المادة 

 القرار الذ? ینشر في النشرة الرسم2ة للتعل2م العالي وال$حث العلمي.
 2016نوفمبر  22حـرر 3الجزائر في                                                                                                           

 وز?ر التعل'م العالي وال3حث العلمي                                                                                                             

 األستاذ طـاهر حجـار                                                                                                                       
ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ  ـ
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Lملح 

 شرو(  تنظ'م االخت3ارات لنیل شهادة
 د>تور في الصـیــدلة

 

 مناقشة مذ@رة نها2ة الدراسات لنیل شهادة د@تور في الصـیــدلة.
 

 ............................ :السنة الجامع2ة 
 .................................... :الجامعة 

 ....................................... :الكل2ة 
 ....................................... :القسم 

 

 .................................................... :لقب وٕاسم الطالب 
 ................................................ تار.خ وم@ان االزد2اد:

 

 .................................................................................. سة:عنوان مذ@رة نها2ة الّدرا
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

 ....................................................................... :المشرف 
 .................................................. :المشرف المساعد(ثانو?) 

 تار.خ مناقشة المذ@رة علن2ّا: ........ /......./.............
 

 : اللجنة
 ............................ :توق2ع  ............................................................. :الرئ2س 

 ............................ :توق2ع  .......................................................... :1المناقش  
 ............................ :توق2ع  .......................................................... :2المناقش  

 ............................ :توق2ع  ...................................................... :العضو المدعو
 

 ش$@ة التقی2م
 

 نوع2ة الردود على األسئلة نوع2ة العرض نوع2ة المذ@رة نوع2ة العمل 

 5....../ 5......./ 5......./ 5......./ 5النقطة /
 

  20العالمة الممنوحة: ......./
    □مرفوض                        □مقبول              
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 تأشیرة رئ'س القسم


