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  نــــداء
  

  * 2015 البالد العربية    في  امصالف  البحث العلمي حول كرسي"
  

  إلى السادة األفـاضل األطباء النفسانيون وأساتذة علم النفس المحترمين تحية طيبة وسالما

 الطب النفسي و علم النفس  في تكريما للرواد الراحلين من علماءنا

  ة، شخصية طبنفسية عربي2015 تكرم " الشبكة" سنة

  (تونس )  عمار  سليم البروفيسور
 2015  البالد العربية   في امصالف البحث العلمي حول كرسيباطالق اسمه على "

 د.مكي محمد ( الجزائر )
www.arabpsynet.com/Documents/DocAmmarChairPsy2015.pdf  
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  "5201  العربية حول الفصــــام   ألبحاثل عمار سليم  كرسي "

   شرافا

   ( الجزائر )مكي محمد  .د

 بالتعاون

  ( تونس ) جمال التركيد.

  ) مغرب و الجزائرال  ن تونس وم  حاصة(  العرب طباء النفسأ كافة الدعوة مفتوحة  الى  

  رعايةب

   العلوم النفسية العربية  مؤسسة
 

  المحاور الكبرى  إلعداد أبحاث الكرسي
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 شبكة العلوم النفسية العربية

 العلمنفسي األكاديمي دعوة للمساهمة في التعريف بمشروع الشبكة  
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