ﺷـــــــروط الجائــــــــزة
تمنح شبكة العلوم النفسية العربية جائزتها للعام  ،2022لعمــــــﻞ ﻓـــﻲ علوم النفس ) ﻓردي  /جماعﻲ:
ﻓريق بحث ( قدم خدمات مميّزة

ميدان اﻻختصاص أو ساهم

تطور العلوم النفساﻧية العربية

السنوات العشر اﻷخيرة )( 2022 -2011
 -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  1ﻓيفري  2022إلى  30ﻧوﻓمبر . 2022 الترشحات شﺨصية و ﻻ تقبﻞ الترشحات بواسطة اﻓراد أو هيئات أو مؤسسات ﻧيابة عﻦ صاحب العمﻞ1

 يعلﻦ عﻦ صاحب العمﻞ الفائز بالجائزة آخر يوم مﻦ أخر شهر مﻦ العام 2022 -ترسﻞ ملفات الترشح

البريد اﻹلكتروﻧﻲ للشبكة ) .( arabpsynet@gmail.com

 تتألف الجائزة مﻦ " لوحة تكريم " تحمﻞ شعار الشبكـــة  ،اسم الفائز  ،عنوان العمﻞ الفائز 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 قدّرت لجنة التحكيم أن اﻷعمال اﳌرشحة ﻻ ترقى إلى اﳌستوى اﳌطلوب او قدّر رئيساللجنة ان العمﻞ الفائز ﻻ يرقى الى مستوى الجائزة .

د  .ﺟﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf

ﺗﻮﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺲ ﻓـ ـ ـ ـﻲ 2022/01/31
****

**** ****

ﺟـﺎﺋ ـ ــﺰة ﺷﺒﻜـﺔ اﻟﻌﻠـ ــﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــﺔ 2022
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

*** *** ***

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  2022ﻟـ " ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

" )اﻻﺻﺪار اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ(

اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ  22ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ و 19ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2022
اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ﻋﻀﻮﻳﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻔﺨﺮي اﻟﻤﺎﺳﻲ اﻟﻤﻤﻴّﺰ"
ﻋﻀﻮﻳﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻔﺨﺮي اﻟﻤﺎﺳﻲ"

ﻋﻀﻮﻳﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺸﺮﻓﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ "
اﻫـ ـ ــﺪاء اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

 ﻋﻀﻮﻳﺔ " اﻟﺸﺮﻳــﻚ اﻟﺮاﺳـﺦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠـﻢ " ) ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﺨﺮﻳﺔ (اﻟﻤﻤﻴّـ ـ ــﺰ " ) ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ (
 -ﻋﻀﻮﻳﺔ "اﻟﺸﺮﻳـ ـ ــﻚ ُ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3

2

