شـــــــروط الجائــــــــزة
تمنح شبكة العلوم النفسية العربية جائزتها للعام  ،2020لعمــــــل فـــي علوم النفس ) فردي  /جماعي:
فريق بحث ( قدم خدمات مميّزة

ميدان اﻻختصاص أو ساهم

تطور العلوم النفسانية العربية

السنوات اﻹحدى عشرة اﻷخيرة ) ( 2020 -2009
 -يرسل طلب الترشح للجائزة

البريد اﻻلكتروني للشبكة" مصحوبا بـمستند مرفق بــالوثائق التالية:

 نسخة من " العمـــل  /البجث  /الدراسة/اﻻنجاز "...التي يتقدم به  /تتقدم به لنيل الجائزة ،معبيان اﻹضافة التي ساهم بها

تطور اﻻختصاص

 سيرة علمية محدثة ومفصّلة عن نشاطه العلمي. تسند الجائزة سنويا بالتناوب حسب التخصص :علم النفس )السنوات الزوجية( ،الطبالنفساني )السنوات الفردية (
 يفتح باب الترشح للجائزة بداية من  8جانفي  2020إلى  30نوفمبر . 2020 الترشحات شخصية و ﻻ تقبل الترشحات بواسطة افراد أو هيئات أو مؤسسات نيابة عن صاحب العمل -يعلن عن صاحب العمل الفائز بالجائزة آخر يوم من أخر شهر من العام 2020
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 -ترسل ملفات الترشح

البريد اﻹلكتروني للشبكة ) .( arabpsynet@gmail.com

 تتألف الجائزة من " لوحة تكريم " تحمل شعار الشبكـــة  ،اسم الفائز  ،عنوان العمل  ،مع "مكافأة مالية"قدرها  1000دوﻻر" ) تُحجب ان لم تسمح بذلك موارد الشبكة اﳌالية (.
 -تُسلم الجائزة للفائز

هامش أحد اﳌؤتمرات العربية

علم النفس أو الطب النفساني )ﻻ تتحمل

الشبكة مصاريف تنقل وإقامة الفائز لحضور تسلمه الجائزة (..
 تتكون لجنة التحكيم من اعضاء الهيئة العلمية و اﻻستشارية للشبكة حسب اﻻختصاص ،و رئيس لجنةالتحكيم هو الشخصية العلمية التي حملت الجائزة اسمه الكريم
 تحجب الجائزة إذا قدرت لجنة التحكيم أن اﻷعمال اﳌرشحة ﻻ ترقى إلى اﳌستوى اﳌطلوب او قدر رئيساللجنة ان العمل الفائز ﻻ يرقى الى مستوى الجائزة .

د  .ﺟﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf

****

**** ****

ﺟـﺎﺋ ـ ــﺰة ﺷﺒﻜـﺔ اﻟﻌﻠـ ــﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــﺔ 2020
راﺑﻂ " اﻟﺠﺎﺋﺰة " ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ
http://www.arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm

راﺑﻂ " اﻟﺠﺎﺋﺰة " ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2

راﺑﻂ " اﻟﺠﺎﺋﺰة " ﻋﻠﻰ اﻟﻔـﺎﻳﺲ ﺑﻮك

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks

*** *** ***

ﻣﺆﺳﺴ ــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ
اﺷﺘﺮاﻛــﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴــﺔ
"اﻟﺸﺮﻳـ ــﻚ اﻟﺮاﺳ ـ ــﺦ" اﻟﻌﻀﻮﻳ ــﺔ اﻟﻔﺨﺮﻳ ــﺔ ﻟﻠﻌﺎم )(2020
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3

اﻟﻤﻤﻴّـ ــﺰ" اﻟﻌﻀﻮﻳ ــﺔ اﻟﺸﺮﻓﻴ ــﺔ ﻟﻠﻌﺎم ) (2020
"اﻟﺸﺮﻳ ــﻚ ُ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3

اﺷﺘﺮاﻛـﺎت اﻟﻌﻀـﻮﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 - 1ﻋﻀﻮﻳ ـ ـ ــﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻔﺨﺮي اﻟﻤﺎﺳﻲ اﻟﻤﻤﻴّﺰ"

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3

 - 2ﻋﻀﻮﻳـ ـ ــﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻔﺨﺮي اﻟﻤﺎﺳﻲ"

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3

 - 3ﻋﻀﻮﻳـ ـ ــﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺸﺮﻓﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ "

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ

) ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺼﻮﻳﺔ (3 - 2 - 1

ﻣﺮﻓﻖ راﺑﻂ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
www.arabpsynet.com/APF-IBAN.pdf

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻳﺴﺘﺮن ﻳﻮﻧﻴﻮن

) ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺼﻮﻳﺔ (3 - 2 - 1

) Dr. Jamel TURKY ( Sfax - TUNISIA
ARABPSYFOUND President
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