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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة 

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

 

 
  طلب تمويل تكوين في الدكتوراه استمارة

 )2017يف إطار منح ميزانية الصندوق الوطين لتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لسنة(

 
 

 

 :طالب الدكتوراهالتعريف ب. 1

 احلاج خلضر_ 1جامعة باتنة :اإلحلاقمؤسسة  -
 العلوم اإلنسانية واالجتماعية:الكلية -
 علم النفس وعلوم الرتبية واالرطفونيا :القسم -
 التطبيقات النفسية يف الوسط العقايب :خمرب حبث -
 قيرود الطاهر : ولقب طالب الدكتوراه سما -
  بسقانة 1966اكتوبر  05: تاريخ ومكان االزدياد -
 LMD3/PSY/117/2017: رمز التسجيل -
ل  -  2018-2017:تسجيلسنة أوّ
 tguiroud@univ-batna.dz:  اهلاتف، الربيد اإللكرتوينالعنوان، : معلومات شخصية -
 منحة دراسة                                        موظف مستفيد من: الوضعية -

 

 : بموضوع األطروحة التعريف.2

 دراسة ميدانية بوالية باتنة  –دراسة تقيمية ألساليب التكفل بأطفال التوحد :األطروحةعنوان موضوع  -
ال  -   )نظر قائمة املديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيأ(ا
  علم النفس املرضي للطفل واملراهق: علم النفس العيادي :خصصتالشعبة وال -
 التوحد ،  أساليب التكفل ، دراسة ميدانية، باتنة : الكلمات املفتاحية -
 دمزوز بركو.أ: سم ولقب املشرف على األطروحةإ -
 د زغيش وردة :جدسم ولقب املؤطر املساعد إن وُ إ -
 :تاريخ املناقشة -
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 التثمينعملية تحديد نتائج وإستراتيجية. 3

 

 

 

 

 

 

 

  تحديد شروط الشراكة والتعاون. 4

كلمة    100(.): مؤسسة وطنية أو أجنبية، شركة، مجاعات إقليمية، إدارة، مجعية، إخل(يف حالة التعاون مع شريك  -
 )  كحد أقصى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   :تقدير امليزانية املتضمنة:لموضوع األطروحةإضافية ماليةموارد .5

 
 

  تكلفة الموارد التقنية 

 مصاريف التنقل للمؤمترات 
  أجور احملققني 
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 مصاريف الدراسات، األشغال واخلدمات املنجزة لصاحل اهليئة 
 عتاد وأدوات علمية ومسعية بصرية 
  جتديد عتاد اإلعالم اآليل، اقتناء مستلزمات وبرامج ومستهلكات اإلعالم اآليل 
  صيانة وإصالحات  
  املواد الكيميائية 
  املواد القابلة لالستهالك  
  الوراقة ولوازم املكتب 
  )اقتناء واشرتاك(بنك املعلومات  

 المجموع الفرعي 
 تكلفة عملية التثمين 
 الطبع والنشر 
 : امللكية الفكريةمصاريف 

 طلبات إيداع براءات االخرتاع، العالمات التجارية والنموذج 
 إيداع برامج 
 محاية االبتكارات النباتية، احليوانية وغريها 

  المجموع الفرعي 

 لعام  المجموع ا 
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  تحديد شروط تأطير المشروع .6
 

وم املؤطرون املساعدون بذات قيقوم املشرف على األطروحة بتقييم وقت عمله الذي سيمضيه عند تأطريه لطالب الدكتوراه، كما ي
 .  )إن وجدوا( التقييم

 

 :  عليهااإلشراف املشرف على األطروحة عدد األطروحات األخرى اليت يتوىل   أيضاحيث يبّني 

 

 

 

 التمويلقبول شروط . 7

 

أشهد أّن التكوين يف الدكتوراه قد متّ إدراجه ) الطاهر قريود السيد، (على األطروحة  ةاملشرف ،أد مزوز بركو  أنا املمضي أسفله،
ميكن أن جديد و ؤسستنا، وأّن عمل البحث املقرتح هو عمل ابتكاري، مبعىن أنه قدرات م بشكل صحيح يف السياسة العلمية و
 . يؤدي إىل مراجعة وتغيري العمل املوجود

 

  عونــــــــالموق

 الطاھر قیرود:ولقب وإمضاء طالب الدكتوراه سما

 

 مدير املخرب األطروحةاملشرف على 

 

 خالل التسجيالت األربع األوىل املتتالية إالّ  لطالب الدكتوراه يلو نح التمميُ ال . 
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