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  ــزةـــــروط  الجائــــــشــ

: جماعي/ فردي   ( علوم النفسلعمــــــل فـــي ، 2020 لعامل تمنح شبكة العلوم النفسية العربية جائزتها  

   ية العربيةانأو ساهم  تطور العلوم النفس االختصاصممّيزة  ميدان  خدمات  قدم )  فريق بحث

 ) 2020 - 2009 (    رةاألخيحدى عشرة اإل سنواتال

  :الوثائق التاليةمستند مرفق بــبـ  مصحوبا" لشبكةلالبريد االلكتروني  طلب الترشح للجائزة رسل ي    -

مع تتقدم به لنيل الجائزة،  / التي يتقدم به  ..."االنجاز/الدراسة / البجث /العمـــل   "نسخة من  - 

    االختصاص  اإلضافة التي ساهم بها  تطور   بيان

  .ومفّصلة عن نشاطه العلمي   سيرة علمية محدثة   -

طب ال  ، )السنوات الزوجية( النفس   علم  : حسب التخصص بالتناوب  سنويا  تسند الجائزة   -

  )السنوات الفردية (  يانالنفس

  . نوفمبر  30 إلى    جانفي  8من بداية يفتح باب الترشح للجائزة    -

  نيابة عن صاحب العمل ات أو مؤسسات افراد أو هيئ   الترشحات بواسطةال تقبل   شخصية و الترشحات - 

  2020آخر يوم من أخر شهر من العام     يعلن عن صاحب العمل الفائز بالجائزة    -

20202020

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/Prizes-Al-Muflehun2020.pdf 
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexMouflihoun.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 
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  ).  gmail.com@arabpsynet ( البريد اإللكتروني للشبكة    ملفات الترشح ترسل   -  

" مالية   مكافأة" مع  العمل ، ، عنواناسم الفائز ، الشبكـــة  شعار  تحمل  "لوحة تكريم  "تتألف الجائزة من    -

  ). املالية الشبكة موارد ذلكبان لم تسمح  جبحُت(   "دوالر  1000قدرها   

تتحمل   ال(   يانو الطب النفس علم النفس أالعربية  ُتسلم الجائزة للفائز  هامش أحد املؤتمرات  - 

  ).. الجائزة   مهالشبكة مصاريف تنقل وإقامة الفائز لحضور تسل

رئيس لجنة و  ، تتكون لجنة التحكيم من اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية للشبكة حسب االختصاص   -

  التحكيم هو الشخصية العلمية التي حملت الجائزة اسمه الكريم

 رئيس  قدر  املرشحة ال ترقى إلى املستوى املطلوب او   األعمال  التحكيم أن  درت لجنةإذا ق تحجب الجائزة    -

   .الجائزة   الى مستوى رقىالعمل الفائز  ال ي ان لجنةال

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

****   ****    **** 

  2020 العربيـــــــــة النفسيــــــة العلــــوم شبكـة جـائـــــزة 
  على الشبكة" الجائزة  " رابط  

arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htmhttp://www.  

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

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

***  ***   *** 

 النفسيـــة العربيــــة مؤسســـة العلــوم
  العضوية التشجيعيــةاشتراكــات  

  

 )2020( للعام لفخريـــةالعضويـــة ا" الراســـــخ الشريــــك"
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

 )2020(  للعام  العضويـــة الشرفيـــة" ـزالُمميّـــ ـكالشريــ"
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

 االلكتروني بالدفع العضـويـة اشتراكـات
"ماسي الممّيزالفخري ال الشريك"  عضويـــــــة - 1

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

      "الفخري الماسي  الشريك"  عضويــــــة - 2
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 "الشرفي الذهبي    الشريك"  عضويــــــة - 3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3 

  )3 - 2 - 1 العصوية نوعية اختيار بعد(   البنكي بالتحويل  العضويـة اشتراكات

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

  )3 -  2 - 1 العصوية نوعية اختيار بعد(  يونيون الويسترن  طريق عن بالتحويل  العضويـة اشتراكات
Dr. Jamel TURKY ( Sfax - TUNISIA ) 

ARABPSYFOUND President  
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