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عند تأسيسها العام "  شبكة العلوم النفسية العربيةشبكة العلوم النفسية العربيةشبكة العلوم النفسية العربيةشبكة العلوم النفسية العربيةجائزة عبد الستار ابراهيملجائزة عبد الستار ابراهيملجائزة عبد الستار ابراهيملجائزة عبد الستار ابراهيمل" ــاول فائز بهو  البروفيسور عمر هارون الخليفة 

2010،  

  

ذكرى بمناسبة  ، مرة اخرى بإطالق  اسمه الكريم على الجائزة رمزيا ،شاء القدر ان نكرمه التأسيسوبعد خمس سنوات من 

  وطنيا وعربيا وعالميا، تقديرا لمكانته العلمية المميزة ،  ) 14/09/2012( االليمة فاجعة اختفائه 

  

< <

< <
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/ فردي (   علم النفسلعمــــــل فـــي ، 20144تمنح شبكة العلوم النفسية العربية جائزتها هذا العام    -
في العشر  أو ساهم في تطور العلوم النفسية العربية خدماتمميزة في ميدان اإلختصاصقدم )  فريق بحث: جماعي

  ) 2014- 2004(   سنوات األخيرة
اإلضافة التي ساهم بها في   مع بيان ..."االنجاز/الدراسة/البجث/العمـــل " بـيقدم طلب الترشح للجائزة مصحوبا  -

  العلوم النفسية  تطور 
  .محدثة  ومفصلة عن نشاطه العلمي يرسل المترشح سيرة علمية  -
السنوات (طب النفسي أعمال  في الو ) السنوات الزوجية( في علم  النفسأعمال بين  بالتناوبسنويا  تسند الجائزة   -

  )الفردية 
  .2014نوفمبر  30الي  2014من بداية السنة ألعمال الطبنفسية المرشحة الشبكة ا تتقبل   -

" تقديم الترشح (ال تقبل الترشحات بواسطة  افراد أو هيئات أو مؤسسات بالنيابة عن صاحب العمل أو دون علمه  -
  " )شخصي

  )2014 ديسمبر 31(آخر يوم من نهاية كل سنة  يعلن عن صاحب العمل الفائز بالجائزة   -
  ). arabpsynet@gmail.com (على البريد اإللكتروني للشبكة ملفات الترشح   ترسل   - 
مكافأة  "، مع الفائز بالجائزة  يحمل رمـــز الشبكـــة و اسم الفائز و و عنوان العمل" درع "تتألف الجائزة من   -

  ).تحجب ان لم تسمح ميزانية الشبكة بها ( " دوالر 1000مالية قدرها 
تتحمل الشبكة مصاريف تنقل  ال(تُسلم الجائزة للفائز على هامش أحد المؤتمرات في علم النفس أو الطب النفسي   -

  ).. وإقامة الفائز لحضور تسليم  الجائزة
  .إذا قدرت لجنة  التحكيم  أن  األعمال  المرشحة ال ترقى إلى مستوى الجائزة  تحجب الجائزة    -
  

  
  جمال التركي. د 

 مؤسسة العلوم النفسية العربيةرئيس
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