شـــــــروط الجائــــــــزة
تمنح شبكة العلوم النفسية العربية جائزتها للعام  ،2021لعمــــــل فـــي الطب النفساني ) فردي  /جماعي:
فريق بحث ( قدم خدمات مميّزة

ميدان اﻻختصاص أو ساهم

تطور العلوم النفسانية العربية

السنوات العشر اﻷخيرة )( 2021 -2011
ترسل طلبات 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 (
 الترشحات شخصية و ﻻ تقبل بواسطة افراد أو هيئات أو مؤسسات نيابة عن صاحب العمل -ترسل ملفات الترشح

البريد اﻹلكتروني للشبكة ) .( arabpsynet@gmail.com
1

يفتح باب الترشح للجائزة بداية من  1فيفري  2021إلى  30نوفمبر . 2021
يعلن عن صاحب العمل الفائز بالجائزة آخر يوم من أخر شهر من العام 2021

يكرم الفائز بالجائزة بلقب "اﳌتميزون

علوم وطب النفس " للعام 2021

تحمل " لوحة التكريم " :رمز الشبكـــة  ،اسم الفائز  ،سم العمل الفائز  ،مع "مكافأة مالية" قدرها  1000دوﻻر"
حسب ما تسمح له امكانيات الشبكة ) تُحجب ان لم تسمح بذلك موارد الشبكة اﳌالية ،لم تقدم اﳌكافأة منذ
العام .( 2012
 -تُسلم الجائزة للفائز

هامش أحد اﳌؤتمرات العربية

علم النفس أو الطب النفساني ) كلما كان ذلك

ممكنا (..
 تتكون لجنة التحكيم من رئيس لجنة التحكيم )الشخصية العلمية التي حملت الجائزة اسمها الكريم ( ،ومنمستشار رئيس لجنة التحكيم ) رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية( ومن اعضاء الهيئة العلمية و
اﻻستشارية لشبكة العلوم النفسية ) اطباء النفس بالنسبة للعم ( 2021
 تحجب الجائزة إذا قدرت لجنة التحكيم أن اﻷعمال اﳌرشحة ﻻ ترقى إلى اﳌستوى ﻻ ترقى الى مستوىالجائزة .

د  .ﺟﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf

****

**** ****

ﺟـﺎﺋ ـ ــﺰة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺸﺒﻜـﺔ اﻟﻌﻠـ ــﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ

http://www.arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm

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

اﻟﺮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻔـﺎﻳﺲ ﺑﻮك
https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks

*** *** ***

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺎون ﻋﺮﺑﻲ رﻗﻴﺎ ﺑﻌﻠﻮم وﻃﺐ اﻟﻨﻔﺲ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ

http://www.arabpsynet.com/

اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

http://www.arabpsyfound.com

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي  2021ﻟـ " ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

" )اﻻﺻﺪار اﻟﺘﺎﺳﻊ(

اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ  21ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ و 19ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2021
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3
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