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 ةـــة العربيـــوم النفسيـــة العلـــم مؤسســـتنظ

  

  ةـــوم النفسيـــوالعل" ةـــالعربي"ــوع أسبـ

 2014د!� �  25ا�  ��18  : ا���	ع ا���	ي اول

  

" العربية"تعتزم مؤسسة العلوم النفسية التأسيس االسبوع السنوي لــ ) ديسمبر من كل عام 18( عربية بمناسبة اليوم العالمي للغة ال

  والعلوم النفسية

لعرض عديد التساؤالت التي  تسعى خاللها   في حقول علوم النفس و الطب النفسي، "العربية "تعزز مكانة  تقدم فيه أعمال ودراسات 

التي جاءت في دراسته  السنوى االول بعرض تساؤالت البروفسور يحيى الرخاوي   هذا االسبوعمستهلين  تشغل أهل االختصاص، 

  "اللغـة العربيـة وتشكيـل الوعـي القومـي " المميزة 
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  ؤسسة الدكتور جمال التركي دعوتكم إثراء هذا األسبوع بأعمالكم حول العربية و العلوم النفسيةبهذه المناسبة يتشرف رئيس الم 

 تفضلوا حضرات األطباء واألساتذة الكرام تقبل أصدق مشاعر االحترام والتقدير والسالم عليكم

  

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

 مدخــــــل للموضـــــــوع
  

   !!الجاللــة المتوجـــة بالضـــاد صاحبة
  صـــــادق السامرائــــي. د

  ا�Mـ*اق –أ�*!:ـ� 

sadiqalsamarrai@gmail.com 

 ارتباط كامل النص
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***   ***   ***   *** 

    "13/06/2014 -  13/06/2002 -   ادحصــ..ــر ـي عشـــا الثانـالشبكــة تدخــل عامهـ

  عامــــا رـد عشــــأحـ ـادحصـ... ت ــاارابسينــ/ ن ـــــــعـش

 "  ن .ع.ش" الثانــــي لمنجـــزات  السنــويالكتــاب 
  نحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها 

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf 

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

  2014 وم النفسيــة العربيــةالعلـ شبكــةائــــزة ج

   ةارون الخليفــر هــزة عمـائــج

  ـــســم النفــلعلــ2014 ام ـــعة ـــمخصص

  ،2010عند تأسيسها العام "  شبكة العلوم النفسية العربيةشبكة العلوم النفسية العربيةشبكة العلوم النفسية العربيةشبكة العلوم النفسية العربيةلللل    جائزة عبد الستار ابراهيمجائزة عبد الستار ابراهيمجائزة عبد الستار ابراهيمجائزة عبد الستار ابراهيم" ــباول فائز هو  البروفيسور عمر هارون الخليفة 

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

  وطنيا وعربيا وعالميا، مميزة تقديرا لمكانته العلمية ال،  ) 14/09/2012( االليمة 

        2014نوفمبر  30اجل للترشح للجائزة 

  ارتباط شروط الترشح

www.arabpsynet.com/Prize2014/APNprize2014.pdf 

FACEBOOK 
mails/588736327876145-ebook.com/notes/arabpsynethttps://www.fac  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWonderfulArLanguage.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf
www.arabpsynet.com/Prize2014/APNprize2014.pdf
https://www.facebook.com/notes/arabpsynet-mails/588736327876145

