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.ع.ن" وخدمات اإلعالن و  شالمتجـر اإللكترونـي لــ " :6 االنجاز

 اشتراكات العضوية

 

  التالمج:1الرابط   - 

  كتبال:  2 طالراب - 

   معاجمال: 3 طالراب - 

   اتاإلعالن:  4 ط  الراب - 

   ـدةالمسان:  5ط  الراب - 

   »شبكة العلوم النفسية العربية«:  6ط  الراب - 

   ته الخامسةحصاد المتجر االلكتروني في سن -  

   الكتـاب الذهبـي 

  )ترتيب أبجدي  ( شهادات أطباء وأساتذة علم النفس. . . مقتطفـات  
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 : الجوائــز و التكريـــــم5اإلنجــــاز  

  العلمــي لشبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  المميزونجائـزة  - 1
  
  
  
  
  
  
  

 س
$#ا "ال!
ـاوب ب�� عل� ال
ف� وال�� ال
ف�ي ، ت�
2010س
ة  جائة ال�
	 العل�ــي”أس��  -
;�ل: س
$#ا على ال8ائ*ة اس� ش345ة عل32ة م2�*ة، وفي ذل. ت-,#� رم*( لعل� م� اعالم العل$م  -

 ال
ف�3ة الع,>3ة
جائزة شبكة العلوم النفسية  (سا"قا " " الممّيزون في علوم وطب النفس;?,م الفائ* بلق� " -

 "  في علوم وطب النفس  المفـلحونبلق� "ال!ى ح2ل� اس2ها 3ة وال345Bة العل2) "العربية
 ت2
ح ال8ائ*ة لـع2ل ف,د( او ع2ـل ج2اعـي، قم خمات  ساه�2 في ت�$ر العل$م ال
ف�3ة الع,>3ة  -

ل إضافة هامة في رقي العل$م ال
ف�ان3ة الع,>3ة للعB, س
$ات األخ�,ة ( م� تار#خ ال8ائ*ة )  ش?َّ

  

  م النفسو في علالجائزة    - 2010
 عبد الستار ابراهيم   األستاذ الدكتور حملت الجائزة  اسم:

 السودان –عمر خليفة الهارون    األستاذ الدكتور ز:فـائال
 “العربي  الوطن  في  النفس  علم  توطين” : الفـائز  العمل

  http://www.arabpsynet.com/Prizes/APNprize2011.pdf :التكريم  لوحة رابط  
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  النفساني  في الطبالجائزة    - 2011
  النابلسي  دمحم احمد األستاذ الدكتور  الجائزة  اسم:  حملت

 مصر –احمد لطفي الشربيني    الدكتور  :الفـائز
 “االكتئاب  عالج  و  فهم  الى  الدليل”: الفـائز  العمل

  ynet.com/Prizes/APNprize2011.pdf http://www.arabps :التكريم  لوحة رابط  

  م النفسو في علالجائزة    - 2012
 بدري    مالك األستاذ الدكتور  حملت الجائزة  اسم:

 دمحم ايمن عرقسوسي السعودية / سوريا  الدكتور  الفـائز:
 اإلسالمي  االرتقـائي  التفكر " : الفـائز  العمل

   http://www.arabpsynet.com/Prizes/APNprize2012.pdf :التكريم  لوحة رابط  

  في الطب النفسانيالجائزة    - 2013
 يحيى الرخاوي   األستاذ الدكتور  تشرفت جائزة هذا  العام  حملها اسم

 2013حجب جائزة الشبكة لعام  تم  

  م النفسو في علالجائزة    - 2014
  عمر خليفة الهارون األستاذ الدكتور اسم:  حملت الجائزة  

  صـالح الديــن فـرح عطـا اللـه  الدكتور  الفـائز:
 سيكولوجية  دراسة  الموهوبون  األطفـال : الفـائز  العمل

  http://www.arabpsynet.com/Prizes/APNprize2014.pdf :التكريم  لوحة رابط  

  في الطب النفسانيالجائزة    - 2015
   عكاشة أحمد األستاذ الدكتور حملت الجائزة  اسم:

  سمير كوته الدكتور  الفـائز:
 نالفـلسطينيي  األطفـال  لدى  للصدمة  التالية  النفسية  االضطرابات : الفـائز  العمل

  http://www.arabpsynet.com/Prizes/APNprize2015.pdf :التكريم  لوحة رابط  
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   م النفسو في علالجائزة    - 2016

   البشير معمرية األستاذ الدكتور حملت الجائزة  اسم:
 مصر-سامية بكري عبد العاطي  األستاذة الدكتورة  الفـائزة:

 العقـالني"  التفكير  نفس  علم الذكاء"  اختبارات  تفتقده  ما : الفـائز  العمل

  Prize2016.pdf160http://arabpsynet.com/ Prize2/ :التكريم  لوحة رابط  
  

  في الطب النفسانيالجائزة    - 2017
 

   دمحم أديب العسالي  ستاذ الدكتوراأل حملت الجائزة  اسم:
 فـلسطين-عبد العزيز موسى ثابت األستاذ الدكتور  الفـائزة:

 للصدمة  التالية  النفسانية  واالضطرابات  فلعنا : الفـائز  العمل

 Prize2017.pdf170http://arabpsynet.com/ Prize2/ :التكريم  لوحة رابط  

  

  م النفسو في علالجائزة    - 2018
 

   الغالي أحرشاو  األستاذ الدكتور حملت الجائزة  اسم: 
 المغرب  -دمحم المير   األستاذ الدكتور الفـائز:
 العاملة الذاكرة تأثير المعرفي واالشتغال ةالذاكر  : الفـائز  العمل

 Prize2018.pdf180http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2/ :التكريم  لوحة رابط  

  

  في الطب النفسانيالجائزة    - 2019
 

   تيبة شلبيق  األستاذ الدكتور حملت الجائزة  اسم: 
 مصر -لطفي عبد العزيز الشربيني األستاذ الدكتور الفـائز:
 ) مرجع للطب النفسي الشرعي ( القـانون و الطب النفسي   : الفـائز  العمل

  Prize2019.pdf910http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2/ :التكريم  لوحة رابط  
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  الجائزة في علوم النفس  - 2020
   قـاسم حسين صالح  األستاذ الدكتور حملت الجائزة  اسم: 

 أشرف دمحم نجيب عبد اللطيفاألستاذ الدكتور   الفـائز:
  إدارة العبء المعرفي لمجال االختصاص : الفـائز العمل

  pdf0/Prize202002e2http://arabpsynet.com/Prizes/Priz. :التكريم  لوحة رابط  
     

  في الطب النفسانيالجائزة    -2021
  صادق السامرائي  األستاذ الدكتور حملت الجائزة  اسم:

 األستاذة الدكتورة سماح جبر  الفـائزة:
 الدليل اإلرشادي لمنع االنتحار في أقسام الطوارئ : الفـائز  العمل

  pdf1/Prize202021http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2. :التكريم  لوحة رابط  

  في علوم النفسالجائزة    - 2022
  علي زيعور  األستاذ الدكتور حملت الجائزة  اسم:

 الدكتور وليد خالد عبد الحميد  الفـائز:
  موسوعة الصدمة النفسية : الفـائز  العمل

 اليـــة للصدمـــة: آفـــاق جديـــدة في التشخيـــص والمعالجـــةاالضطرابـــات الت
  http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/Prize2022.pdf :التكريم  لوحة رابط
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 " وطب النفسعلـــوم  فــي   "المفـلحـــونالتكريم بلقــب-2

    
    

  
 اسمها الكريم  للبحث العلمي  سنويا الشخصيية العلمية التي حملت جائزتها السنوية“ تكرم  شبكة العلوم النفسية العربية

   " النفسانية  علـــوماللمفـلحـــون فــي  ا"بلقــب
  " المفـلحون في علوم  وطب النفس")2020(بداية من العام  

  

   2019الى  2010باللقب من    ُمكرّمــونال
  

  2010لعام  " ا العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 

  ابراهيم  الستار  عبد  الدكتور  األستاذتكريم  
 ) مصر  - النفس  علوم ( 

 ريمالتك  لوحة رابط  

www.arabpsynet.com/Prize2010/Prizes-Al-Muflehun2010.pdf 
  

  2011العـــام    " العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 

  النابلسي    احمد  دمحم الدكتور  األستاذتكريم    
  لبنان) النفساني،  الطب( 

 التكريم  لوحة رابط  

Muflehun2011.pdf -Al-www.arabpsynet.com/Prize2011/Prizes 
  

 2012 العـــام  " العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 

    بدري  مالك الدكتور  األستاذتكريم  
 سودان)ال  ،النفس  مو عل(

 التكريم  لوحة رابط  

www.arabpsynet.com/Prize2012/Prizes-Al-Muflehun2012.pdf  
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  2013 العـــام  " العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 

 اويـالرخ  ىـيحي الدكتور  األستاذتكريم  

   مصر) النفساني،  الطب(
  

 التكريم  لوحة رابط  

www.arabpsynet.com/Prize2013/Prizes-Al-Muflehun2013.pdf  

  2014العـــام    " العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 

   ارونــاله  ةـخليف  رـعم الدكتور  األستاذتكريم  
  السودان)  ،النفس  مو عل(

  

 التكريم  لوحة رابط  

Muflehun2014.pdf -Al-rabpsynet.com/Prize2014/Prizeswww.a 
  

  2015 العـــام  " العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 

 عكاشــة  أحمــد الدكتور  األستاذتكريم  

 مصر) النفساني،  الطب (

  

 التكريم  لوحة رابط  

www.arabpsynet.com/Prize2015/Prizes-Al-Muflehun2015.pdf  
  

  2016 العـــام  " العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 

  

  معمريـة  البشيـر الدكتور  األستاذتكريم  

 الجزائر)  ،النفس  مو عل(

 التكريم  لوحة رابط  

www.arabpsynet.com/Prize2016/Prizes-Al-Muflehun2016.pdf  
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  2017 العـــام  " العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 
      

 العسالي  أديـب  دمحم الدكتور  األستاذم  تكري

 )سوريا النفساني،  الطب (

 التكريم  لوحة رابط  

www.arabpsynet.com/Prize2017/Prizes-Al-Muflehun2017.pdf  
 

 2018ــام  العـ  " العلوم النفسانيةالمفـلحون فـي  " 
        

   أحرشاو  الغالي الدكتور  األستاذتكريم  

  المغرب)  ،النفس  مو عل(

 التكريم  لوحة رابط  

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/Prizes-Al-Muflehun2018.pdf   
 

  2019 العـــام  " العلوم النفسانيةفـي  المفـلحون  " 
      

  الشلبي  قتيبة الدكتور  األستاذتكريم  
 )العراق/أمريكا  النفساني،  الطب ( 

 

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2019/Prizes-Al-Muflehun2019.pdf 

  العلمية التي حملت جائزتها السنوية  الشخصيةسنويا  “ تكرم  شبكة العلوم النفسية العربية 2020، بداية من العام  

   " وطب النفس  المفـلحـــون فــي علـــوم" اسمها الكريم بلقــب  للبحث العلمي
  (سابقـا" المفـلحون في العلوم النفسانية")    
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  2020 العـــام  " علوم وطب النفس" المفـلحون فـي  

    

  صالح  حسين  قـاسم الدكتور  األستاذتكريم  
  )العراق ،النفس  مو عل( 

 التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/Prizes-Al-Muflehun2020.pdf 
 

  2021 العـــام  " علوم وطب النفس" المفـلحون فـي  

    

  السامرائي  صادق الدكتور  األستاذتكريم  
 )العراق/أمريكا  النفساني،  الطب (

 التكريم  لوحةبط  را

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/Prizes-Al-Muflehun2021.pdf 

  

  2022 العـــام  " علوم وطب النفس" المفـلحون فـي  

    

  زيعور  علي البروفيسور  تكريم
 )لبنان النفساني،  لالتحلي (

 التكريم  لوحةرابط  

Muflehun2022.pdf-Al-http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/Prizes  
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 " وطب النفسعلـــوم  فــي  " الراسخـــون  التكريم بلقــب  -3
  

  

  
 

 
 
  
  

  

   تأسيسهاالعاشرة لىذكر بمناسبة ال
  :بلقب ربـالنفسانيين الع  و االطباء    ات من ابرز العلماءـشخصي 10  شبكة العلوم النفسية العربيةكرّمت  

   <ةــــــــالنفساني  علــــــــوم  الالراسخــــون فــــي  <>
www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdf  

  

  

   2004لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  
  

   الرخــاوي  يحيــى األستاذ الدكتور

  )مصر – النفسانـي  الطـب(

 التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounRakhawy.pdf 

   2005 لعام" ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

   ابراهيــم  الستــار  عبــد األستاذ الدكتور

   ) مصر – النفــس  علــم( 

  التكريم  لوحةرابط  
www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounAbdessattar.pdf 
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في علوم  وطب النفس")  الراسخون"  2020 (بداية من العام  
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   2006 لعام" ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 

  عكاشــة احمــد الدكتور  األستاذ

   ) مصر – ـيالنفسان  الطـب( 

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounOkasha.pdf 
  

   2007 لعام" ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

  حجـازي مصطفــى الدكتوراألستاذ  

   ) نانلب – النفــس  علــم( 

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounHijazi.pdf  

   2008لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

    النابلســي  حمدأ   محمـد األستاذ الدكتور

  )لبنان – يالنفسانـ  الطـب(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounNabulsy.pdf   

   2009لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

   علــي زيعـــور األستاذ الدكتور

   ) لبنان – النفــس  علــم(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounZayour.pdf  
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   2010لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

   صـادق السامـرائي األستاذ الدكتور

   )/العراق  أمريكا – النفسانـي  الطـب(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounSamerrai.pdf   

   2011لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

   قــدري حفنــــي األستاذ الدكتور

   مصر) – النفــس  علــم(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounHafny.pdf   

   2012لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

   عدنـان التكريتــي األستاذ الدكتور

  )األردن – النفسانـي  الطـب(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounTakrity.pdf  

   2013لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

   الخالـق  عبـد  أحمـد األستاذ الدكتور

   مصر) – النفــس  علــم(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounAbdelkhalak.pdf  
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   2014لعام  " ا النفسانيةالعلوم  الراسخون فـي  " 
  

   سرحــان  وليـــد األستاذ الدكتور

   )األردن – النفسانـي  الطـب(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RasikhounSarhane.pdf   
   2015لعام  " ا لنفسانيةالعلوم االراسخون فـي  " 

  
  

   صفــوان  مصطفـــى األستاذ الدكتور 
   مصر) – النفــس  علــم(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounSafwane.pdf 

   2016لعام  " ا سانيةالعلوم النفالراسخون فـي  " 

  

   كـــرم  إيلــي األستاذ الدكتور

   ) لبنان –النفساني  الطب(

   التكريم  لوحةرابط  

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounElie.pdf  

  2017لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 

  معمريـة  البشيـر  الدكتور  األستاذ

  الجزائر) – النفــس  علــم(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounMammria2017.pdf 
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  2018لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 

  صالح  أبو  دمحم الدكتور  األستاذ

  إنكلترا) - سوريا –النفساني  الطب(

   التكريم  لوحةرابط  

ounAbouSalah2018.pdfwww.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikh 

  2019لعام  " ا العلوم النفسانيةالراسخون فـي  " 
  

  بدري  مالك الدكتور  األستاذ

  )السودان – النفــس  علــم(

   التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounBadri2019.pdf 

شخصيـات من ابرز العلماء و االطباء    شخصية علمية  “ شبكة العلوم النفسية العربيةسنويا  تكرم  : 2020بداية من العام  

   "النفسوطب    فــي علـــوم الراسخون  " النفسانيين العـرب بلقب
 في العلوم النفسانية")  راسخون(سابقـا" ال

 

 

 

 

 

 

  2020لعام  " ا علوم وطب النفس" الراسخون فـي  

  التميمي  جواد  سداد الدكتور  األستاذ

 إنكلترا) - العراق –النفساني  الطب(

  التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounSudad2020.pdf 
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  2021لعام  " ا علوم وطب النفس" الراسخون فـي  

  رضوان  جميل  سامر الدكتور  األستاذ

  )سوريا –النفس  علم(

  التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounSamer2021.pdf 

  2022لعام  " ا علوم وطب النفس" الراسخون فـي  

  الجلبي  قتيبة الدكتور  األستاذ

 )أمريكا  /  العراق  – النفساني  الطب(

  التكريم  لوحةرابط  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounKutaiba2022.pdf 

 

 

 

 
***   ***   *** 

 

 فــي العلـــوم النفسانيــة ونـالراسخــارتباطات    
 ةعلى موقع الشبك

http://arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhun.htm  

  على  المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  

 على  الفـايس بوك
1339353169408810-Award-https://www.facebook.com/Arrassikhun  

   اإلنجــــاز الخامـــــس: جوائــــز و تكريـــــــم    
 abpsynetPart5.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/eBAr 
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  " اولو العزم من العلماء النفسانيين"تكريم الراحلون بلقــب    -4

  

  


ف�3ة  ش345ة س
$#ا ـ$م وWــــ� ال
فــ�، " الVB?ة" ت-,مإح!فــاًء "الــ,واد ال,احل�ــ� مـ� عل2ائـ
ـا في علـXW ف�3ة او
عل2

  "."كرسي البحث في علوم وطب النفسأس2ائه� على  WZالقو " اولو العزم من العلماء النفسانيينع,>3ة بلق� " 

  2020الى    2015من    ُمكرّمــونال
  

  2015ام  الع - سليم عمار األستاذ الدكتور  
 ــور الرّاحــل سليّــــــم عمـــــــاراحتفـاًء بالبروفيسـ

 :اسنـــاده ( بمفعول رجعي ) لقــــــبب 2015العام  تكريمـــه  تم  

 "2015للعـــام   "أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن   "

ــي الداراســـات  :وإطـــالق اسمـــه علـــى كرسـ

  "ي اضطرابات الفصــــام  ألبحاث والدراسات العربية فاكرسي   "
  التكريم لسليم عمارلوحة    ارتباط

http://www.arabpsynet.com/ScChair2015/AmmarChair2015.pdf 

 دعوة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي  ارتباط
http://www.arabpsynet.com/ScChair2015/RadhiChairTxt2017.pdf  

  

   2016 امالع - رامصطفى زيو  األستاذ الدكتور  

 رااحتفـاًء بالبروفيســـور الرّاحــل مصطفــــــــى زيــــــــو 

 ) لقــــــب  ( بمفعول رجعي  وإسناده 2016العام  تكريمـــه  تم  

 "2016للعـــام   "أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن   "

ــي الداراســـات  وإطـــالق اسمـــه علـــى كرسـ

 "ألبحاث و الدراسات العربية في التحليل النفساني  اكرســــي   "

  رالوحة التكريم لمصطفى زيو   ارتباط
http://www.arabpsynet.com/ScChair2016/ZiwarChair2016.pdf  

  دعوة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي  ارتباط
rChairTxt2016.pdfhttp://www.arabpsynet.com/ScChair2016/Ziwa  
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 2017 امالعأسامة الراضي  األستاذ الدكتور  
 احتفـاًء بالبروفيســـور الرّاحــل أسامـــــــة الراضـــــــي

 :اسنـــاده ( بمفعول رجعي ) لقــــــبب 2017عام  التكريمـــه  تم  

 "2017للعـــام   "أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن   "

ــي الداراســـات  وإطـــالق اسمـــه علـــى كرسـ

 "ألبحاث و الدراسات النفسانية من منظور اسالمي  اكرســــي   "
  ضيلوحة التكريم  ألسامة الرا  ارتباط

http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChair2017.pdf  

 دعوة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي  ارتباط
http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdf 

  

 2019 امالع - فيصل دمحم خير الزراد  األستاذ الدكتور  
 احتفـاًء بالبروفيســـور الرّاحــل فيصــل محمــد خيــر الــزراد  

 :اسنـــاده ( بمفعول رجعي ) لقــــــبب 2019العام  تكريمـــه  تم  
 "2019للعـــام   "ن العلمـــــاء النفسانييـــــن  أولـــــوا العـــــزم م "

ــي الداراســـات  وإطـــالق اسمـــه علـــى كرسـ
  ألبحاث والدراسات في العالج النفساني السلوكي  اكرســــي   "

  لوحة التكريم  ألسامة الراضي  ارتباط   
http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2019/ZarradChair2019.pdf   

 دعوة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي  ارتباط
adChairTxt2019.pdfhttp://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2019/Zarr  

  

  2020 امالع - عبد العزيز موسى ثابتاألستاذ الدكتور  

 احتفـاًء بالبروفيســـور الرّاحــل عبـــد العزيـــز موســـى ثابـــت  
 :اسنـــاده ( بمفعول رجعي ) لقــــــبب 2020العام  تكريمـــه  تم  

 "2020للعـــام   "ن  أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــ "
ــي الداراســـات   :وإطـــالق اسمـــه علـــى كرسـ

  "بحاث والدراسات العربية في االضطرابات التالية للصدمة  األكرســـي   "
  لوحة التكريم  ألسامة الراضي  ارتباط

ww.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChair2020.pdfhttp://w   

 دعوة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي  ارتباط
http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf 
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 2021 امالع فـاخر عاقـلاألستاذ الدكتور  
 فـاخر عاقـلاحتفـاًء بالبروفيســـور الرّاحــل  

 :لقــــــبب 2021العام  تكريمـــه  تم  

 "2021للعـــام   "ـــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن  أولـــــوا العــ "

ــي الداراســـات  وإطـــالق اسمـــه علـــى كرسـ

 "ألبحاث و الدراسات النفسانية من منظور اسالمي  اكرســــي   "
  فـاخر عاقـللوحة التكريم    ارتباط

http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/AkelChair2021.pdf   
  

                

 2022 امالع علي كمالاألستاذ الدكتور  
 علي كمالاحتفـاًء بالبروفيســـور الرّاحــل  

 :لقــــــبب 2022العام  تكريمـــه  تم  

 "2022للعـــام   "ــــن  النفسانييـ  األطباءأولـــــوا العـــــزم من   "

ــي الداراســـات  وإطـــالق اسمـــه علـــى كرسـ

 " في علم النفس الجنسيألبحاث و الدراسات  اكرســــي   "
  فـاخر عاقـللوحة التكريم    ارتباط

com/ScChair/UluElazm2022/UluEl3azmAli2022.pdfhttp://www.arabpsynet.   
  

       
***   ***   *** 

 

 ــةـــالنفسانيـوم  ـــــــي العلـــارتباطات كراس
 على موقع الشبكة

http://arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm  

  على  المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5  

  على  الفـايس بوك
https://www.facebook.com/ApnScientificChair/  

   اإلنجــــاز الخامـــــس: جوائــــز و تكريـــــــم    
 .pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5 
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   " وطب النفسعلـــوم  فــي    الكادحون" التكريم بلقــب  - 5   

  

  
 

مع با;ة cل عام جی و>2
اسVة ذb,c تأس�3 شV?ة العل$م ال
ف�3ة الع,>3ة، ت
`� م_س�ة العل$م 
 ، اسX$عا س
$#ا  تk!فل 3jه الVB?ة "إصاراتها ال,ق32ة.2017ال
ف�3ة الع,>3ة با;ة م� العام 

م8ل� إدارتها ش345ة 2_س�ة الع,>3ة للعل$م ال
ف�3ة  و على هامn هmا األسX$ع ی,شح رئ�3 ال

فXW(اوب
قم� خمات جل�لة أث,ت شV?ة العل$م ال
ف�3ة الع,>3ة وZصاراتها و ، �ان3ة او عل2
ف�ان3ة ( "ال!

الكادحون  " مها ت-,#2ا رم*#ا بلق�وت-,   "ة العام العربية في علوم وطب النفسشخصيلالخ!4اص cــ " 
  العل32ة "أع2الهاو  "أ"kاثهاواالح!فاء بها على مb العام "ال!ع,#q  "طب النفسو في علوم  

  2017العام    -األستاذ الدكتور علي زيعور  -
  2018العام    -األستاذ الدكتور عبد الستار ابراهيم    -
 2019العام    -الدكتور يحيى الرخاوي  األستاذ    -
   2020 العام     -األستاذ الدكتور الغالي احرشاو  -
  2021 العام     -األستاذ الدكتور وليد سرحان  -
  2022العام    - األستاذ الدكتور مصطفى عشوي  -
  2023العام    -األستاذ الدكتور عبد الرحمان إبراهيم    -

  2023إلى    2017من    ُمكرّمــونال
  

 2017العـــام    " علوم وطب النفسفـي    ونالكادح" 

   علــي زيعـــور األستاذ الدكتور  
  لبنان) - م النفسو عل(

 التكريم  لوحةرابط  

dfpKadihounYW2017.-www.arabpsynet.com/Prizes/Prize  
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   2018العـــام    " علوم وطب النفسفـي    الكادحون" 

  الستار إبراهيم  عبد األستاذ الدكتور
   ) مصر – النفــس  علــم(

 التكريم  لوحةرابط  

dfp8.KadihounYW201-www.arabpsynet.com/Prizes/Prize  

 

   2019العـــام    " علوم وطب النفسفـي    الكادحون" 

   يحيى الرخاوي  األستاذ الدكتور
   )مصر -   النفساني  الطب(

 التكريم  لوحةرابط  

dfpKadihounYW2019.-www.arabpsynet.com/Prizes/Prize  

  

 2020العـــام    " علوم وطب النفسفـي    لكادحونا" 

   أحرشاو  الغالي الدكتور  األستاذتكريم  

  المغرب)  - م النفسو عل(
 التكريم  لوحةرابط  

dfpKadihounYW2020.-www.arabpsynet.com/Prizes/Prize  

  

 2021العـــام    " علوم وطب النفسفـي    نالكادحو " 

   سرحان  وليد الدكتور  األستاذتكريم  

  )األردن -الطب النفساني  (
 التكريم  لوحةرابط  

dfpKadihounYW2021.-www.arabpsynet.com/Prizes/Prize  
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 2022العـــام    " علوم وطب النفسفـي    الكادحون" 

  عشوي  مصطفى الدكتور  األستاذتكريم  

  )الجزائر -علم النفس  (

 التكريم  لوحةرابط  

  KadihounYW2022.pdf-www.arabpsynet.com/Prizes/Prize  
  

 2023العـــام    " علوم وطب النفسفـي    الكادحون" 

  ابراهيم  الرحمان  عبد الدكتور  األستاذتكريم  

  )سوريا -الطب النفساني  (

 التكريم  لوحةرابط  

  www.arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2023.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2023 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) (شتاء  13الكتاب السنوي   200



 : الجوائــز و التكريـــــم 5اإلنجــــاز  

 

 حرشاو  أ الغالي    األستاذ الدكتور   2020العـــام    تفى بهاالشخصية المح

شخصية العام العربية  "  حرشاوأ الغالي    الدكتور  األستاذمؤسسة العلوم النفسية العربية    ترشيحبمناسبـة  
للعام   " الكادحــــون فـــي علــوم و طــب النفــس "وتكريمه بلقب   2020في علوم وطب النفس للعام  

2020 
كل نهاية  في"شبكة العلوم النفسية العربية " على مدار العام من خالل التعريف   فـاء بحضرته  تم االحت

الصادرة في سواء دوريات الشبكة: " المجلة العربية للعلوم النفسية " و   بمجموعة من أعماله العلمية  شهر  
 مجلة " نفسانيات " ومجلة " بصائر نفسانية " أوفي دوريات عربية أخرى مختصة

  2020 فــــــــــــــــــــــــريفي

 27 العددمجلة "بصائر نفسانية"  
 "البروفيسور الغالي احرشاو . . . السيكولوجيا في خدمة االنسان والمجتمع ": الملف - 

  ـــرأ. د. دمحم المي: المشـــرف  -المغرب   -عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ علم النفس البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو  
 

2�ل (الفه,س واالف!!اح3ة kح, ت ( 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3  

 مل45ات cامل العد

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27.HTM   

 5ة رق32ة ) ( ن�ت�ّ$ق ال82لة م� ال2!8, االل-!,وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3  

 2020ارس  ــــــــــــــــــــــــم
  27 العددملحق  مجلة "بصائر نفسانية" 

 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف -

  االعمال العلمية  للبروفيسور الغالي أحرشــــاو
  2008و    2007الصادرة في "  المجلة العربية للعلوم النفسية " عامي  

  
  إعداد: د. جمال التركي

Mars2020.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27 
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 2020ل  ــــــــــــــــــــــــأفري
  27 العددملحق  مجلة "بصائر نفسانية" 

 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف -

      

  االعمال العلمية  للبروفيسور الغالي أحرشاو
 2011-  2010الصادرة في " المجلة العربية للعلوم النفسية " عام  

  إعداد: د. جمال التركي
April2020.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27  

  

  2020اي  ـــــــــــــــــــــــــــــــم

 ) 2010(  18االصدار    إعادة السلسلة المكتبية الرقمية " الكتاب العربي للعلوم النفسية "
 " الطفــل بيــن األســرة و المدرســة "

 علم النفس ( المغرب ) -أ. د. الغالي أحرشاو  

 رابط شراء العدد
r=product&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=174&controlle  

 الفهــرس و المقدمــة
Content.pdf-www.arabpsynet.com/apneBooks/eB18/eB18GhA2010   

 

  2020جـــــــــــــــــــــــــــوان  

  29 العددملحق  مجلة "بصائر نفسانية" 

 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : لملفا -

      
  االعمال العلمية  للبروفيسور الغالي أحرشاو

 2017-   2012الصادرة في "  المجلة العربية للعلوم النفسية " عام  

  إعداد: د. جمال التركي
www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs29/eJbs29-June2020.pdf 
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  2020ة  ـــــــــــــــــــــــــــجويلي

  30 العددملحق  مجلة "بصائر نفسانية" 

 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف -

      
  االعمال العلمية  للبروفيسور الغالي أحرشاو

 2020و    2018 عامي" نفسانيات "  العربية المجلة"  فيالصادرة  

  إعداد: د. جمال التركي
www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs30/eJbs30-July2020.pdf 

  
  2020 أوت

 ) 2014(  41االصدار    إعادة السلسلة المكتبية الرقمية " الكتاب العربي للعلوم النفسية "

  دى الطفـــلالكفـــاءات المعرفيـــة لـــ  

  ( مــن التقويـــم والتشخيـــص إلــى التنظيـــر والنمذجـــة ) 

 علم النفس ( المغرب ) -أ. د. الغالي أحرشاو  
 رابط شراء العدد

index.php?id_product=83&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/  

 الفهــرس و المقدمــة
Content.pdf-http://arabpsynet.com/apneBooks/eB41/eB41RA2015 

 

  2020 سبتمبـــــــــــــــــــــــــــر

 31 العددملحق  بصائر نفسانية" مجلة "

 2020وطب النفس    شخصية العام العربية في علوم - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف -

  االعمال العلمية  للبروفيسور الغالي أحرشاو

 ) 2010-2002( الصادرة في مجلة الطفولة العربية  
  )2020-2017وشبكة العلوم النفسية العربية (

September2020.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs31/eJbs31 
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  2020 رـــــــــــــــــــــــــــأكتوب

  ) 2008(  11االصدار    إعادة  السلسلة المكتبية الرقمية " الكتاب العربي للعلوم النفسية "
 والتربية والثقـافة العلم

 .العربية للتنمية استراتيجية رهانات 
 علم النفس ( المغرب ) -أ. د. الغالي أحرشاو  

 اللكتروني  تسّوق المجلة من المتجر ا

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=191&controller=product&id_lang=3  
 الفهــرس و المقدمــة

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB11/eB11AG2008  

  
  2020 نوفمبـــــــــــــــــــــــــــر

 32 العددملحق  مجلة "بصائر نفسانية" 

 البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو: الملف -

 2020وطب النفس    شخصية العام العربية في علوم

      

  عمال العلمية  للبروفيسور الغالي أحرشاواال
 

November2020.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs32/eJbs32  
 

  2020 رـــــــــــــــــــــــــــديسمب

  ) 2014(  32االصدار    إعادة  ة " الكتاب العربي للعلوم النفسية "السلسلة المكتبية الرقمي

  المعرفة والتنمية اإلنسانية: مقـاربة سيكولوجية
 علم النفس ( المغرب ) -أ. د. الغالي أحرشاو  

 الفهــرس و المقدمــة
Content.pdf-psynet.com/apneBooks/eB32/eB32RA2014http://arab  

 تسّوق المجلة من المتجر االلكتروني  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=148&controller=product&id_lang=3  
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 االعمال العلمية    -  الدكتور وليد سرحان   2021العـــام    الشخصية المحتفى بها

شخصية العام العربية في علوم  "  انالدكتور وليد سرحمؤسسة العلوم النفسية العربية    ترشيحبمناسبـة  
 2021للعام   " الكادحــــون فـــي علــوم و طــب النفــس "وتكريمه بلقب   2021وطب النفس للعام  

كل نهاية  في"شبكة العلوم النفسية العربية " على مدار العام من خالل التعريف   تم االحتفـاء بحضرته  
ي سواء دوريات الشبكة: " المجلة العربية للعلوم النفسية " و  الصادرة ف بمجموعة من أعماله العلمية  شهر  

  مجلة " نفسانيات " ومجلة " بصائر نفسانية " أوفي دوريات عربية أخرى مختصة

  2021 جانفـــــــــــــــــــــي

  2021شتاء     / 33ملحق العدد  مجلة "بصائر نفسانية" 

  "يالتعريف بــ" كتاب اكسفورد المختص في الطب النفس -

  2020ديسمبر   -االصدار العربي   -

  الفصل االول  - الفهرس    -التقديم   -

  ) الطب النفساني ( االردن  - سرحان وليد ترجمة د. 
 رابط تحميل العدد

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33-January2021.pdf 

 كلمة شخصية العام & الفهـــرس  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Content-January2021.pdf 

  

 2021 فيفري
  ) 2007ربيع  (  10االصدار    إعادة  سلسلة المكتبية الرقمية " الكتاب العربي للعلوم النفسية "ال

  "أحاديــــث في السلـــــوك االنسانـــــي"

 ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. 
      الفهـــرس والمقدمـــة 

Content.pdf-www.arabpsynet.com/apneBooks/eB10/eB10WS2008  

  )2021كامـــل شهر مارس    إهداءرابط الكتــــاب (
.com/index.php?id_product=192&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound  
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  2021 مارس

  ) 2011ربيع  (  22االصدار   إعادة  السلسلة المكتبية الرقمية " الكتاب العربي للعلوم النفسية "

 " الطـــب النفســـي القضائـــي "

  9سلوكيــــــات  

  ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. 
  الفهـــرس والمقدمـــة

Content.pdf-s/eB22/eB22WS2011http://arabpsynet.com/apneBook 
 ) 2021أفريل    30أفريل الى    01الكتــــاب (من      اهــــداء   رابط

roller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=184&cont 
 

  2021 أفريل

  ) 2015( 37االصدار    إعادة  السلسلة المكتبية الرقمية " الكتاب العربي للعلوم النفسية "

 " محاضرات نفسانية" 

  6سلوكيــــــات  

  ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. 
  الفهـــرس والمقدمـــة

/eB37WSCont&Pref.pdf37http://arabpsynet.com/apneBooks/eB 
 ) 2021 ماي 30الى    ماي 01الكتــــاب (من      اهــــداء   رابط

//www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=21&controller=product&id_lang=3http: 
 
 

  2021 ماي

  ) 2018( 5االصدار    إعادة  " مقـارباتالسلسلة المكتبية الرقمية " 

 " الخــــــرف   "
  10سلوكيات  

  ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. 
  الفهـــرس والمقدمـــة

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM5WS2018  

 ) 2021 ماي 30الى    ماي 01الكتــــاب (من      اهــــداء   رابط

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=340&controller=product&id_lang=3   
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  2021جوان  

  ) 2019ربيع  (  17 اإلصدار إعادة  " » و فـــي أنفسكــم«الرقميـــة    سلسلــة المكتبيـــة

  " االكتئـــــــاب"
  ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. 

  الفهـــرس والمقدمـــة  

 Content.pdf -eBooks/eBHS17/eBHS17WSwww.arabpsynet.com/apn  

 

 ) 2021 جوان 30الى    جوان ( 01الكتــــاب (من     اهــــداء   رابط
ller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=374&contro 

   

  2021 جويلية

  ) 2019صيف  (  18 اإلصدار إعادة  " » و فـــي أنفسكــم«سلسلــة المكتبيـــة الرقميـــة  

  القـلـــــــــــــــــــــــــق

  ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. 
  الفهـــرس والمقدمـة

 Content.pdf -www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS18/eBHS18WS  

 

 ) 2021 جويلية 30الى    جويلية 01الكتــــاب (من     اهــــداء   رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=379&controller=product&id_lang=3 

 

  2021 أوت

  ) 2019خريف  (  19 اإلصدار إعادة  " » و فـــي أنفسكــم«سلسلــة المكتبيـــة الرقميـــة  

 الفصام
  ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. 

  ةالفهـــرس والمقدمـــ
 Content.pdf -www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS19/eBHS19WS   

  

 ) 2021 أوت 30الى    أوت   01الكتــــاب (من     اهــــداء   رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=389&controller=product&id_lang=3  
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  2021 رسبتمب

  ) 2020خريف  (  62االصدار    إعادة  " نفسانيالسلسلة المكتبية الرقمية " 

 ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. -"الصحــــة النفسيــــــة"
  الفهـــرس والمقدمـــة

 Content.pdf-synet.com/apneBooks/eB62/eB62WS2020www.arabp  

  )2021كامـــل شهر مارس    إهداءرابط الكتــــاب (
t&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=407&controller=produc 

   

  2021 أكتوبر

  ) 2018ربيع  (  20 العدد   " » بصائر نفسانية« المجلة العربية

 الملــف: سيكولوجيــة الحــب والغــرام.... مـن الســواء إلى الالســواء
  ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. اشرف على الملف  

  
 ) 2021بر  نوفم 07انوفمبر الى    01(اهــــداء  من   

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=324&controller=product&id_lang=3   

  http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs20/eJbs20.HTM: ملخصـــات العــدد

  :الفهــرس و اإلفتتاحية  
product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=323&controller=     

 

  2021نوفمبر  

  ) 2021خريف  (  24االصدار   " وفي أنفسكمالسلسلة المكتبية الرقمية " 

  ))7سلوكيات (( "الوسواس القهري"

  ) األردن(  الطب النفساني – وليد سرحانأ. د. 
 

      الفهـــرس والمقدمـــة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=490&controller=product&id_lang=3   
 www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS-24/eBHS24WS-Content.pdf 

  )لمدة أسبوع  % 50تخفيض  رابط الكتــــاب (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=491&controller=product&id_lang=3 
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  ) 2021شتاء  (  25االصدار   " وفي أنفسكمالسلسلة المكتبية الرقمية " 

  ))8سلوكيات (( التوحــــــــــــــــــــــــد

 
  د. وليد سرحان: تأليف

  )لمدة أسبوع  % 50 تخفيضرابط الكتــــاب (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=495&controller=product&id_lang=3  

      الفهـــرس والمقدمـــة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3   
 www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS-25/eBHS25WS-Content.pdf 

  

 كلمـــــــة الختــــــام
  

على نهايته، كنا حظينا فيه بشرف االحتفـاء بالدكتور وليد   2021بهذا االصدار االخير، أشرف هذا العام  
ي  ف 2021سرحان بمناسبة تكريمه من طرف "مؤسسة العلوم النفسية العربية" بلقب " الشخصيـــة العربيـــة للعـــام  

علـــوم وطـــب النفـــس " ، وقد كنت عينا جهدنا أن نلتزم باصدار احد اعماله العلمية على مدار كامل العام بمعدل  
 ...اصدار كل شهر

 ...أجتهدنا، نأمل ان نكون وفّقنا

لم يكن ذلك باالمر اليسير قي ظل ضغوطات العمل العيادي والعلمي المتزايدة سنة بعد سنة، وفي ظل  
 ...ذاتية محدودة جدا، وتجاهل عربي مؤسساتي ملفت لمدى أكثر عقدين من الزمنامكانات  

سعدنا على مدار هذا العام بصحبة االعمال العلمية للدكتور وليد سرحان، زاده هللا بسطة في العلم وصحة في  
 ...، وأمنتاالجسم و نفع به عباده في العالمين. إنـّا به وبمثل اعماله نرقى، فترقى مجتمعاتنا، فـأوطاننا

 ...وقـل اعملوا

 د. جمـــال التركـــي
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 االعمال العلمية    -   الدكتور مصطفى عشوي   2022العـــام    الشخصية المحتفى بها

شخصية العام العربية في  "  الدكتور مصطفى عشويمؤسسة العلوم النفسية العربية    رشيحتبمناسبـة  
 2022للعام   " الكادحــــون فـــي علــوم و طــب النفــس "وتكريمه بلقب   2022علوم وطب النفس للعام  
كل نهاية  ف  "شبكة العلوم النفسية العربية " على مدار العام من خالل التعري في تم االحتفـاء بحضرته  

الصادرة في سواء دوريات الشبكة: " المجلة العربية للعلوم النفسية " و   بمجموعة من أعماله العلمية  شهر  
  مجلة " نفسانيات " ومجلة " بصائر نفسانية " أوفي دوريات عربية أخرى مختصة

  2022 جانفـــــــــــــــــــــي

ــون"  سخـــاسلسلــة المكتبيـــة الرقميـــة "الر ال   ) 2015العام  (  12االصدار    إعادةـــ

 (الجزائر)  علم النفس -مصطفى عشوي  أ.   - م الجوزيـــةـن القيــــر ابــان فـــي فكـاإلنســـ
  الفهـــرس والمقدمـــة

Content.pdf-hPsy/eBT12/eBT12AM2015http://arabpsynet.com/Tourat  

  )2022 جانفيكامـــل شهر    إهداءرابط الكتــــاب (
=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang 

 

  2022 فيفـــــــــــــــــــــــــــري

ــون"  اسلسلــة المكتبيـــة الرقميـــة "الر ال   ) 2015العام  (  13االصدار    إعادةسخــــــ

 اإلنســـــــان والكمــــــــال فـــــي فكـــــر مسكويـــــــــــــــــه
  الفهـــرس والمقدمـــة

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT13/eBT13AMCont&Pref.pdf  

  )2022 جانفيكامـــل شهر    إهداءرابط الكتــــاب (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3 

 

  2022 مــــــــــــــــــــــــــــارس
ـــة   ـــــ ـــــر نفسانيـــــــــــ ـــــة " بصائــــــــ ـــــ  مجلــــــــ

 مجلة المستجدات العربية في علـــوم وطب النفــــس

 2022تاء   ش  -36ملحق العــدد  

  للبروفيســور مصطفـــى عشـــوي -  1االعمــــــال العلميــــــة  "
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 تحميل حر من الموقـــع العلمـــي  
March2022.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36  

 الفهرس  
March2022.pdf-ntentwww.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Co  

 الملخصات
March2022.HTM-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36  

  

  2022 أفريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ) 2022 ثاني  اصدارت "  (  العربية " نفسانيــــــاالمجلة  
 مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

 /  ( عــــدد ممتــــــــاز )  2020خريف    67العـــدد   
 »إتجاهــــات علــــم النفــــس الحديــــث  « الملف :  

  الجزائر/ الكويت )  -( علم النفس   أ.د. مصطفــــى عشـــــويإشراف: 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3  

 الفهـرس واالفتتاحية
 التحميل من الموقع العلمي: ً  شبكة العلوم النفسية العربية "

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ67/apnJ67  

 التحميل من المتجر االلكتروني لـ : ً  مؤسسةالعلوم النفسية العربية "
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=3    

 الملخصات
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ67/apnJ67.HTM  

   

  2022 مــــــــــــــــــــــــــاي
 مجلــــــة " بصائـر نفسانيـة  

 مجلة المستجدات العربية في علـــوم وطب النفــــس
  2022ربيع   -37ملحق العــدد  

 للبروفيســور مصطفـــى عشـــوي   -  2االعمــــــال العلميــــــة  "
 تحميل حر من الموقـــع العلمـــي  

May2022.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37  

  2022ربيع   -37فهرس ملحق العــدد  
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37Content-May2022.pdf 

 

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) (شتاء  13الكتاب السنوي   211
 

2023



 
 
 

 
 

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح/  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �

� �

� �

� �

� �

 

 بيـــــةالعلـــوم النفسيـــة العر   ــةمؤسســ إصـــدارات

 2023جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف  
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العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  مؤسســـــــة إصـــدارات  

 2023جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف  
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