
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 

 دكتور في الصيدلة لدبلوم

 

 

 



 

 

 
 

 الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في الصيدلة

 

 )ت.ص(الضوابط الخاصة بالتكوين في الصيدلة .1 

 

 تعريف التكوين 1ص. ت

شر ع ياثن شملي ،يمتد على مدى ست سنوات في التعليم العالي مسارا للتكويندبلوم دكتور في الصيدلة  تكوينيعد  

في  من اكتساب معارف ومؤهالت وكفايات إلى تمكين الطالب  ويهدف ،يتضمن مجموعة متجانسة من الوحداتو ،فصال

 .بدبلوم دكتور في الصيدلة هذا التكوين ويتوج لصيدلة.ا حقل تخصص

 

 تنظيم التكوين 2ص . ت

 لي:عشر فصال تنظم على النحو التا يويشمل اثن ،ى مدى ست سنواتعل يمتد التكوين

 ؛ما قبل دراسة الصيدلة يةحدات العلمية األساسية والتخصصو لتدريس ال تخصصاألولى  األربعةالفصول  -

 ؛لتدريس وحدات الصيدلة والبيولوجيا تخصص الثامنالخامس إلى  الفصول من -

 تدريب وحدات تكميلية وأدواتية، باإلضافة إلى للتفتح و التاسع والعاشر تخصص لتدريس ست وحدات  نالفصال -

 استشفائي؛

 .ةريب املهنيااني عشر تخصص للتدوالث رالحادي عش نالفصال  -

 إلزاميا بعد الفصل الرابع.ريب التمهيدي بصيدلية يعد التد

 لزاميا بعد الفصل الثامن.إ تشفائيةشريب التمهيدي بصيدلية ايعد التد

 تحضر في نهاية الدراسة أطروحة الدكتوراه وتكون موضوع مناقشة.

من  على األكثر ساعة 400في  للفصلجمالي اإل زمني الغالف ويحدد ال ،ست إلى سبع وحدات من كل فصل ن يتكو 

 والتقييم. التدريس

 ريب موزعة على ثالث مجموعات من الوحداتاالتدبما فيها  وحدة على األكثر 84و ،على األقل وحدة 72يشمل التكوين 

 :على النحو التالي

 75على األقل و وحدة 64تضم و  ين،للتكو  التخصصية ، تعكس الخصائص العلميةاألساسيةمجموعة الوحدات  -

 .وحدة على األكثر

منهجية التقنيات الحديثة و الالزمة للتكوين ) اللغات والتواصل املنهي وإدارة املشاريع و  دواتيةمجموعة الوحدات األ  -

 .األكثروحدات على على األقل وسبع  وحدات خمس تضمو ،  (تقنيات اإلعالم والتواصلو  الشراكةو  غرافيالبحث البيبليو 

تضم و  ،كوينتخصص التميدان مجموعة الوحدات التكميلية تتكون من وحدات اختيارية أو للتفتح ذات صلة ب -

 .على األكثر اختيارية على األقل وثالث وحدات وحدتين اختياريتين

  والتقييم. التدريسمن  كثراألساعة على  4800 في الغالف الزمني اإلجمالي للتكوين يحدد

 

 



 

 

 
 

 

 تجانس التكوين 3ص . ت

الكفايات املراد املعارف واملؤهالت و تكون أهداف ومضامين الوحدات املكونة للتكوين متجانسة مع أهدافه ومع 

 تحصيلها.

 

 

 الجسور  4 ص .ت

 الجامعية ل نفس املؤسسةيراعي التكوين مد الجسور مع مسالك أخرى قصد منح الطالب إمكانية إعادة التوجيه داخ

 أخرى مع ترصيد مكتسباته. مؤسسة جامعية إلى جامعيةال ؤسسةهذه املأو من 

 

 

 تكوينانتماء ال 5 ص .ت

 التكوين لكلية الطب والصيدلة، ويتطابق مع اختصاصاتها ومهامها.  ينتمي

 

 

 تكويناملنسق البيداغوجي للو  البيداغوجي الفريق 6 ص. ت

 لبيداغوجي للتكوين من جميع األساتذة املتدخلين في التكوين.يتكون الفريق ا

  .ةلصيدلاملكلف با لكليةسق البيداغوجي للتكوين هو نائب عميد ااملن

 وبتتبع سير التكوين والتقييم واملداوالت، الفريق البيداغوجي للتكوينأشغال يقوم املنسق البيداغوجي بتنشيط 

 .نواتالس منسقي بمساعدة الخاصة بالتكوين

 

 

 منسق السنة  7 ص .ت
 ة،يتم اختياره من بين منسقي وحدات السن أستاذا مؤهال. أو أستاذا مبرزاأو  يكون منسق السنة أستاذا للتعليم العالي

 . من بين منسقي وحدات السنة عميد الكلية هيعين

  .بتنسيق مع الفريق البيداغوجي للسنة تتبع سير التكوين والتقييم واملداوالت الخاصة بفصول السنة يتولى منسق السنة
 

 

 التكوينعتماد طلب ال امللف الوصفي 8ص . ت

من  وفق امللف الوصفي لطلب االعتماد، باقتراح  تنتمي للكلية  يتم إعداد مشروع التكوين من طرف لجنة بيداغوجية

السلطة  إلىلجامعة يوجه طرف مجلس املؤسسة الذي يتبع له التكوين، وبعد املصادقة عليه من طرف مجلس ا

 الحكومية املكلفة بالتعليم العالي قصد االعتماد.

 ،، ويتضمنبامللفات الوصفية للوحدات قامرف ،طبقا للملف الوصفي املعد لهذا الغرض التكوين عتماديقدم طلب ا

 ما يلي: ،على الخصوص

 ؛نوان التكوينع -

 ؛التي يتبع لها التكوين اسم الكلية -

 



 

 

 
 

  للة لكل من:اآلراء املع -

 ؛ بصفته املنسق البيداغوجي للتكوين، املكلف بالصيدلة لكليةنائب عميد ا -

 ؛عميد الكلية -

 رئيس الجامعة؛ -

 أهداف التكوين؛ -

 ات املراد تحصيلها ؛لكفايا -

 منافذ التكوين؛ -

 شروط الولوج؛ -

 املعارف الالزم اكتسابها مسبقا؛ -

 ؛الجسور مع مسالك أخرى  -

 االختيارات املحتملة؛ -

 ؛وغالفها الزمني  أدواتية( ) أساسية أو تكميلية أولوحدات مع تحديد طبيعتها اقائمة  -

 ومخطط تدريسها؛ لوصفية لوحدات التكوينامللفات ا -

 ؛االقتضاء، عند وصف العمل الشخص ي للطالب -

 ؛اريبلتداصف و  -

واملؤسسة والشعبة  تخصصالواإلطار واملجال و  ) األسماءتكوينوأسماء املتدخلين في الأسماء منسقي الوحدات  -

 ؛(الدروس واألنشطة املنوطة بهمو  لها ون التي يتبع

 ؛تزامات املتدخلين من خارج الكليةال -

 ؛ل اللوجستيكية  واملاديةالوسائ -

 .الشراكة والتعاون  -

وحدات  بين ترابطبالجامعة )الجدوى وال املتاح لتكوينشامل ل بورقة تقديمية لعرض  التكوين عتمادا رفق طلبي

  .( ات التكوين والجسور بين املسالكمسار و  التكوين

 

 التكويناعتماد مدة  9ص . ت
 لتقييم.ا ست سنوات قابلة للتجديد بعد ملدة من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العاليالتكوين  عتماديمنح ا

 .ية لتنسيق التعليم العاليبعد استطالع رأي اللجنة الوطنذلك و 

 . كل سنتين للتكوين إجراء تقييم ذاتي عتماداال  مدةخالل يتعين 

حسب اإلجراءات املحددة على مستوى  إجراء تقييم ذاتي شامل للتكوينعند نهاية مدة االعتماد،  يتعين على الكلية 

أو  وينق األمر بطلب تجديد اعتماد التكه سواء تعلبنتائجاملكلفة بالتعليم العالي السلطة الحكومية ، تتم موافاة الجامعة

 عدم تجديده.   ب

ين موافاة السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بطلب لكل تعديل بالتكو  ،خالل فترة االعتماد ،على الكلية يتعين

 املعتمد، قصد إبداء الرأي.



 

 

 
 

 
 

 
 ) وح ( الضوابط الخاصة بالوحدات .2

 الوحدة وطرق تدريسهاتعريف وخصائص    1وح

بلغة  تدرسيمكن أن  .ثالثة عناصر متجانسة إلىوتتكون من عنصر واحد  كوين،لتتعد الوحدة املكون األساس ي لنظام ا

  أكثر.أو واحدة 

 أو األشكال التالية: شكلال وفقمن الوحدة  عنصريمكن تدريس الوحدة أو 

 ؛دروس نظرية -   

 ؛أعمال توجيهية -   

 ؛ طبيقيةت أشغال -   

 أنشطة تطبيقية. -   

 وفق اإلجراءات املحددة في امللف الوصفي للوحدة. ، دعن بعمنها  جزءالوحدة أو يمكن تدريس 
 

 الوحدةعنوان  2 وح

 .يعكس عنوان الوحدة مضمونها وأهدافها

 

  للوحدة الغالف الزمني 3 وح

من جزء  ينجزيمكن أن  التدريس والتقييم. منعة سا 40ال يقل عن بغالف زمني  ،واحد لفصل دراس ي الوحدةتمتد 

 لملف الوصفي للوحدة.ا لوفق وذلك ،عمل شخص ي مؤطر شكل في الوحدة

 

 النشاط التطبيقي   4 وح
 : يمكن أن يتخذ النشاط التطبيقي عدة أشكال

 ؛تداريب -

 ؛دراسية زيارات -

 ؛عمل ميداني -

  .للوحدة محددة في امللف الوصفيشكال أخرى أ -
 

 اريبالتد 5وح 

  :أربعة تداريب إلزاميةعلى  يشتمل مسار التكوين 

 بعد الفصل الرابع؛ يكون إلزاميا،أسابيع ةستة ملدة يب تمهيدي بصيدلتدري -

 بعد الفصل الثامن؛،يكون إلزاميا أسابيع ةملدة ست تمهيدي بصيدلية استشفائيةتدريب  -

 .فصل يعادل ست وحدات أيو ر ين التاسع والعاشخالل الفصل استشفائي ينجزتدريب  -

وحدة أي فصلين. يؤطر ة عشر  يتويعادل اثن ،حادي عشر والثاني عشرين الخالل الفصلمنهي في وسط تدريب  -

 .التي يتبع لها التكوين واملؤسسة الجامعية املستقبلة املتدرب من طرف كل من املؤسسة

  لف الوصفي للتكوين.في امل /ئهاواستيفا هاوتقييمالتداريب تحدد كيفيات سير تأطير 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 انتماء الوحدة  6وح 

     شعبة أو عدة شعب أو عدة  مؤسسات للتعليم العالي أو متدخلينأن تساهم فيها  ويمكن ،معينةتنتمي الوحدة لشعبة 

  .اقتصادي-سط السوسيومن الو 

 

 لوحدةالبيداغوجي لفريق الو  الوحدة نسقم 7 وح
 أستاذا مؤهال.  أو أستاذا مبرزا أو العالي يكون منسق الوحدة أستاذا للتعليم

عميد يعين من طرف و ، الوحدة تي تتبع لهاال بالوحدة، إلى الشعبة بصفته متدخال في التدريس ،ينتمي منسق الوحدة

 بعد استطالع رأي رئيس الشعبة املعنية.و  للوحدة لفريق البيداغوجيمن اباقتراح  الكلية

 وبتشاور  الفريق البيداغوجي للوحدة كل من م واملداوالت الخاصة بالوحدة بتنسيق معبتتبع سير التكوين والتقيييقوم 

 .املنسق البيداغوجي للتكوينو  رئيس الشعبة املعنيةمع 

 .لتقييم واملداوالتوا املكلفين بالتدريس املتدخلين في الوحدةللوحدة من  الفريق البيداغوجي يتألف

 

 امللف الوصفي للوحدة    8 حو 
 ما يلي: ،على الخصوص،لكل وحدة ملف وصفي مفصل يحدد  يوضع

 ؛عنوان الوحدة –

 ؛لغة أو لغات تدريس الوحدة –

 لوحدة؛ا نسقماسم  –

 الشعبة التي تنتمي لها الوحدة؛ –

 ؛وغالفها الزمني (أدواتية أو تكميلية طبيعة الوحدة )أساسية أو –

 ؛االقتضاءلوحدة، عند املكونة ل عناصرال –

 ؛بالوحدة أهداف التكوين –

 مسبقا؛املعارف الالزم اكتسابها  –

 وصف محتوى الوحدة ومخطط مفصل لتدريسها؛ –

 لها ون التي يتبع والشعبة واملؤسسة التخصصاملجال و تدخلين في تدريس الوحدة )األسماء واإلطار و الئحة امل –

 (؛األنشطة املنوطة بهمأو  الدروسو 

 ؛الوحدة لتدريس ضروريةوالوسائل البيداغوجية ال الديداكتيكية ةقيالطر  –

 ؛والتداريب كيفيات تنظيم األنشطة التطبيقية –

 طرق التقييم املالئمة؛ –

 طريقة احتساب تنقيط الوحدة؛ –

  الوحدة. اكتساب كيفية استيفاء أو –

 

 

 

 

 



 

 

 
 

الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم )ن د( . 3 

 

 مدة الدراسة  1ن د

  عشر فصال. يست سنوات أي اثنكتور في الصيدلة لوم ددب لنيلمدة الدراسة  تستغرق 

 

 السنة الجامعية 2ن د 

التقييم دون احتساب و  التدريسأسبوعا من  16 ، يتضمن كل واحد منهمادراسيين تتكون السنة الجامعية من فصلين

 .نيالتمهيدي ينالتدريبمدة 

  التسجيل كل سنة جامعية.   يجددو  ،عند بداية كل سنة جامعية ألول مرة التسجيليتعين 

 

 جشروط الولو  3 دن 

د في أح شهادة الباكالوريافي وجه الحاصلين على  في الصيدلة عن طريق مباراة تفتحيتم الولوج للسنة األولى للدراسة 

املستوفين ملعايير القبول واملتوفرين على املعارف الالزم أو دبلوم معترف بمعادلته لها و  مسالك الشعب العلمية

  .في حدود عدد املقاعد املتوفرةوذلك ، في امللف الوصفي للتكوين ا هو محددمل اوفق اكتسابها مسبقا

يتوج املترشحين الحاصلين على دبلوم  يمكن ولوج الفصل الخامس للدراسة في الصيدلة عن طريق مباراة تفتح في وجه

لى ع ملعادلته له واملتوفرين وم معترف أي دبل أو في أحد مسالك الشعب العلمية البكالوريا سنتين دراسيتين بعد شهادة

د هم وفق معايير القبول املحددة في امللف الوصفي للتكوين في حدود عديتم انتقاؤ و ، اكتسابها مسبقا ملعارف الالزما

  من مقاعد الفوج. % 20ال تتعدى والتي يجب أن  ،املقاعد املتوفرة

 

 أشكال التقييم  4ن د 

 الكفايات بالنسبة لكل وحدة  في شكل:تتم عملية تقييم املعارف واملؤهالت و 

راقبة مستمرة تنظم طيلة مدة الفصل في شكل روائز أو اختبارات شفوية أو فروض أو عروض أو تقارير التداريب م -

 أي طريقة أخرى للمراقبة واملحددة في امللف الوصفي للوحدة؛أو املنجزة 

 دة في امللف الوصفي؛نهاية الفصل وفقا للكيفيات املحد كتابي في أو امتحان -

 أو هما معا. -

 التقييم مع طبيعة التكوينات. وتتم مالءمة طرق 

 

 تقييم النظام  5ن د 

 ،مجلس املؤسسة من لدن يقترح ،ف واملؤهالت والكفاياتنظاما لتقييم املعار  تضع كل كلية من كليات الطب والصيدلة

يتضمن هذا النظام على الخصوص طرق عليه. يتم إطالع الطلبة و  ،مجلس الجامعةيصادق عليه من قبل و 

كما يتضمن طرق إطالع الطلبة على أوراق  ،عن الدراسة الغش والتأخر والتغيبفي حاالت  واإلجراءات املتخذة التقييم

 .االمتحانات

 

 



 

 

 
 

 نقطة الوحدة 6ن د 

طبقا للكيفيات  حدةالو  عناصر ختلف تقييماتالوحدة باحتساب معدل متوازن مل املحصل عليها في نقطةالتحدد 

دة طرق التدريس والغالف الزمني ملختلف مكونات الوح. تأخذ املوازنة بعين االعتبار في امللف الوصفي للوحدة املحددة

  .وطبيعة التقييم
 

 الوحدة استيفاء أو اكتساب 7 دن 
  باستيفائها أو عن طريق املعاوضة.يتم تحصيل الوحدة إما 

     عناصر الوحدة  نقط نال تقل أي نقطة مأ على 20 على 10ل على نقطة تعادل أو تفوق يتم استيفاء الوحدة بالحصو 

 .20على  7عن 

 بصفة نهائية.  ، تكتسبهااستيفاؤ إن الوحدة التي تم 

 .10 وفقا للضابطة ن.دعن طريق املعاوضة  الوحدة يتم تحصيل

 تتم املعاوضة بعد إجراء املراقبة االستدراكية.
 

اق 8ن د   بة االستدراكيةاملر
 ية في كل وحدة من الوحداتوحدة أو عدة وحدات، اجتياز مراقبة استدراك استيفاءللطالب الذي لم يتمكن من  يمكن

 . 4املحددة في الضابطة ن د  كيفياتلا نفس وفق املعنية

لنسبة اقبة االستدراكية باباجتياز املر ال يسمح له  لذلكبصفة نهائية. و الطالب ، يكتسبها هااستيفاؤ الوحدة التي تم  إن

 لهذه الوحدة.

  .حتفظ الطالب بالنقطة األعلى من بين النقطتين املحصل عليهما قبل وبعد املراقبة االستدراكيةي

و أ استيفاء تم «  : بالعبارة التالية كشف النقط، يذيل االستدراكيةفي حالة استيفاء أو اكتساب الوحدة بعد املراقبة 

 . » املراقبة االستدراكيةالوحدة بعد  اكتساب
 

 لجنة املداوالت الخاصة بالفصل 9ن د 
، بصفته رئيسا، ومن منسق السنة التي يتبع نسق البيداغوجي للتكوينتتشكل لجنة املداوالت بالنسبة لكل فصل، من امل

 . الفصل عناصر وحدات يممثلمن  ،عند االقتضاءو  ،لها الفصل ومنسقي وحدات الفصل

 .الئحة الطلبة املستوفين لوحدات الفصل وتحدد ،بعد إجراء املراقبة االستدراكية تتداول اللجنة

املخول له نشر نتائج  ،إلى عميد الكلية رسلوي ،من طرف أعضائهاوقع عليه لجنة املداوالت بإنجاز محضر ي تقوم

 املداوالت.

 يتم إبالغ الطلبة بنتائج املداوالت. 
 

 استيفاء السنة  10ن د 

 :تسجيل بالسنة املوالية في حالة االستجابة ملا يليال الحق في خول وي ،يفاء السنةيتم است

 ؛20على  10في السنة يساوي أو يفوق  املعدل العام للنقط املحصل عليه أن يكون  -

 وحدتين؛ في السنة املستوفاة غيرعدد الوحدات ال يتجاوز أ -

 7ن ع  ال تقل أي نقطة من عناصر الوحدة، على أ20على  7 تساوي أو تفوق غير املستوفاة أن تكون نقط الوحدات -

 باملعاوضة. يتم تحصيل الوحداتو  ،20على 



 

 

 
  

  السنة مداوالت لجنة 11 ن د
ومن منسق ومن املنسق البيداغوجي للتكوين من عميد الكلية أو ممثله بصفته رئيسا،  السنة مداوالت تتألف لجنة

 .اصر الوحداتعني ممثلاالقتضاء،  من  عندو ، سقي الوحداتملعنية ومنالسنة ا

 وتحدد ما يلي: ،بعد إجراء املراقبة االستدراكيةتتداول اللجنة 

 ؛13د  ن و  12د  ن املسموح لهم بإعادة التسجيل وفق الضابطتينكذا الطلبة حة الطلبة املستوفين للسنة و الئ –

 .تقديرات واالقتراحات املتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه الطلبةال –

، املخول له نشر نتائج عميد الكليةإلى  رسلتقوم لجنة املداوالت بإنجاز محضر يوقع عليه من طرف أعضائها وي

 املداوالت. 

  يتم إبالغ الطلبة بنتائج املداوالت. 
 

 كتسبةغير مإعادة التسجيل في وحدة   12ن د
االستفادة من ترخيص من  ، عند االقتضاء،لب، ويمكن للطاكتسبةمرة واحدة في وحدة غير ملب يتم إعادة تسجيل الطا

 .وأخيرة رة ثانيةملقصد إعادة التسجيل  عميد الكليةلدن 

 .5في نظام التقييم املنصوص عليه في الضابطة ن د  كتسبةاملفي الوحدات غير تحديد إجراءات إعادة التسجيل  يتم
 

 املسبق بالوحدات التسجيل  13ن د 

الالزم ملعارف ا توفر على إذابالتسجيل في وحدات السنة املوالية  ،السنة من استيفاء يتمكن يسمح للطالب الذي لم

ال  .غير املستوفاة نةمن وحدات الس %50 ل على األقل يكون مستوفياشريطة أن  املعنية لوحداتاكتسابها مسبقا ل

 الية.من وحدات السنة املو  %50يمكن أن يفوق عدد الوحدات املسموح بالتسجيل بها نسبة 

 .ةالوصفي اتهاملففي الوحدات املسموح بالتسجيل بها حدد ت

 

 

 االمتحان السريري للصيدلة 14ن د 

 يهدف إلى تقييم للصيدلة اسريري اامتحان ،دسةتدريب السنة السا خالل ،ن لكل سنوات التكوينلطلبة املستوفو يجتاز ا

 الكفايات املكتسبة.

 عميد الكلية. تعين من لدن االمتحان تحت إشراف لجنة ،لكليةف امن طر  االمتحان السريري للصيدلة ينظم

 يحدد تأليف لجنة االمتحان في امللف الوصفي للتكوين.

 .كل ثالثة أشهر ستدراكيةية في شهر يوليو ودورات افي دورة أساس االمتحان السريري للصيدلةينظم 

 .20على  10قطة تساوي أو تفوق إذا حصل الطالب على ن االمتحان السريري للصيدلةيتم استيفاء 

 في الدورات املوالية. باجتياز امتحان استدراكي االمتحان السريري للصيدلةيسمح للطالب الذي لم ينجح في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 مناقشة أطروحة الدكتوراه في الصيدلة 15ن د 

 بمناقشة أطروحة الدكتوراه. االمتحان السريري للصيدلةالناجحين في يسمح للطلبة 

، أستاذا مؤهالأو  أستاذا مبرزا أو الذي يكون أستاذا للتعليم العالي األطروحةتحت إشراف مدير ل األطروحة جز أعماتن

 ويتبع للكلية.

 يحدد شكل وطبيعة األطروحة في امللف الوصفي للتكوين.

 .األطروحة مديربطلب من  عميد الكليةبمناقشة األطروحة من طرف  يمنح الترخيص

  كان موضوعها يكتس ي طابعا سريا. إذا إال نيةة عال تكون مناقشة األطروح 

اذا األطروحة، ويتعين أن يكون رئيس لجنة املناقشة أستمدير عة أعضاء بما فيهم تتألف لجنة املناقشة على األقل من أرب

ند عويمكن، اتذة مبرزين أو أساتذة مؤهلين. أعضاء اللجنة أساتذة للتعليم العالي أو أس باقي للتعليم العالي وأن يكون 

 .موضوع األطروحةتخصص الاالقتضاء، دعوة شخصيات من خارج املؤسسة ذات خبرة في مجال 

 األطروحة. مدير باقتراح من عميد الكليةمن طرف  يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها

 تقوم اللجنة بإنجاز محضر يوقع عليه أعضاؤها ويوجه إلى عميد الكلية.

 :نأ إما يمكن للجنة

تها تساوي أو أو مشرف، إذا كانت نقط 20على  14وحة بميزة مشرف جدا، إذا كانت نقطتها تساوي أو تفوق تقبل األطر  -

 ؛20على  14وتقل عن  20على  10تفوق 

ا إلى أسباب رفض األطروحة وكذضر حامل.  تتم اإلشارة في 20على  10رفض األطروحة، إذا كانت نقطتها تقل عن ت أو -

وذلك بعد إدخال  ،وعندئذ تمنح اللجنة للطالب أجال من أجل إعادة مناقشة األطروحة ،توصيات من أجل تصحيحها

 التصحيحات.

 

 

 حصول على دبلوم دكتور في الصيدلةال 16ن د 

 يحصل الطالب على دبلوم دكتور في الصيدلة باستيفاء الشروط التالية:

 سنوات التكوين؛كل استيفاء  -

 ؛ لصيدلةاالمتحان السريري لالنجاح في  -

 .الصيدلة في الدكتوراه  أطروحة قبول  -

 


