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  "شبكة العلوم النفسية العربية"الزمالء أعضاء 

  تحية طيبة                      
البروفيسور  لجــائــــزة "ومحليا عالميا األولي الدرجة من معلومات تبادل شبكة" او "نفسيا طبيبا" أرشح أن حقي من كان إذا     

 فقد ،"العربية لنفسية العلوم شبكة" ومدير مؤسس التركي جمال الدكتور األستاذ أرشح ، فإنني 2013يحيى الرخاوي للشبكــة، لسنة 
العديد  ورأي رأيي ، هذا منازع وبدون وغيرها الجائزة بهذه جدير يجعله ما اآلخرين خدمة في والتفاني والخلق العلم في بسطة اهللا منحه

  . معا النفس وعلم النفسي الطب مهنة اعضاء من
 للمعرفة ويحن والتعصب، الصراع آالم من يأن وطن في وسالم علم داعية ألنه النوبل من أقل منحته ما واهللا بيدي، األمر كان ولو     
  ...  والسالم الحقة

 جميعا عليكم والسالم
 إبراهيم عبدالستار .د.أ

Abdel-Sattar Ibrahim, PhD . 
Fellow: AABMCP & ABMPP  
Professor and Consulting Psychologist  
Founder & Director: Egyptian Global Association for Psychological Services (EGAP.( 
President: The Egyptian Psychological Union (EPU( 
Formerly: Chairperson, Psychiatry Department, King Faisal University   
Contact Cairo :; telefax: 38366682; 33031597 
drsattaribrahim@yahoo.com  

 

 هـــم ذاتــــي التكريــــادتك هـــــشه
 

  ،جائزةاكبر من أي و هي  ذاته التكريمهي وحق ما وفقني اهللا النجازه شهادتك في حقي       
و ما حققته الشبكة طيلة عقد من الزمن، هو  اعتراف بما أنجزنهجوائز أفضل من أن يصلني من حضرتك واعزاء كرام أي      

  .الجائزة الحق بعد رضوان الحقعندي 
لم ، أالتكريم الحق، هو عندي "كلمة تقدير صادقة من صادقين"تكريم أرقى من أن يصلني من حضرتك واعزاء كرام  أي     

أنه هو خير من يكرم "  مضيفا" أصحابها إلى الكلمة تصل أن هو الحقيقى التكريم"الرخاوي أن  يحيى استاذي يلفت نظري ذات
  .هللا الحمد "....النهاية نهاية فى األعظم و يجازي بالجائزة

  

آخرين كان و ال زال أعزاء هذه المشاعر، كما ابادلها  ي أبادلكوالتقدير، كن واثقا أنودة الم مشاعرشاكر لك استاذ عبد الستار،           
  .بثراء نعمة االيمانبعد فضل الحق وكرمه علي  االثراء الحقانتم عندي ... يصلني منهم  هذا التقدير الكبير

عزيزة على، ، وان كانت الجائزة لهذا العام ال تسمح لي بالترشحان كانت لوائح الجائزة و شروطها  حضرة الزميل العزيز،          
  لى منهاغأكان   منكم وصلنيما  أن، اال  )البروفيسور يحيى الرخاوي (  شخصية عزيزة عليوهي تحمل اسم كيف ال 

  وفي الخير ذكركم و السالم عليكم دام عزكم وعطاءكم
  جمال التركي. د

  " شبكة العلوم النفسية العربية"رئيس 
 arabpsynet@gmail.com 

http://www.arabpsynet.com/Prize2013/DocSattarApnPrize2013.pdf
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   ة بهــم وخليقــرة بالتكريـة جديـوم النفسيـة العلــشبك
 

 ورجلها الرؤوم ووالدها النفسية العلوم شبكة استحقاق في النهج هذا اختطت قد إبراهيم، الستار عبد القدير األستاذ سعادة أن بما    
 التي الطريق وأسلك فتحه الذي الباب ذات من أدخل فإني ..  الرخاوي يحيى الدكتور جائزة الستحقاق التركي جمال الدكتور المتفاني

 ..  هذا من أكثر تستحق به وخليقة بالتكريم جديرة النفسية العلوم وشبكة فالدكتور مهدها

 الطارقي اهللا عبد.د
 المكرمة مكة. نفس علم

tarqi2007@gmail.com 

   

   ةــارج الشبكــن خـون مـب ان يكـم يجــة التكريــحقيق
 

 العربي عالمنا في النفس وعلم النفسي الطب خدمة في المتفاني لجهده التركي جمال الدكتور لشخص الجميع تقدير يعكس طُرح ما      
 يكون ان يجب التكريم وحقيقة.  استمرارها ونتمنى جامعتنا، في والباحثات الباحثين أنظار محط  "شبكة العلوم النفسية العربية" جعل  مما
 الزمالء نطالب لذلك العربي، عالمنا في والنفسية نفسية الطب العلمية الجمعيات على التكريم موضوع طرح من بد وال الشبكة، خارج من

  . تجاوبهم سرعة وبانتظار الجمعيات، لتلك لقاء أو مؤتمر أول في ومؤسسها الشبكة تكريم بطرح الجمعيات تلك إدارت مجالس اعضاء
  خير لكل الجميع اهللا وفق

  صالح ابراهيم الصنيع. د.أ
  الرياض، السعودية –علم النفس 

drssanie@hotmail.com  
  

 ةـــضروريدة وــمفية ــرائعم ـــمراسي
  

 أننى ال أعرف تفاصيل إجراءات هذه المراسيم الرائعة المفيدة والضرورية -غالبا -تعرفون 
 جمال التركى موقفى هذا. وقد أبلغت اإلبن والصديق واألستاذ 

 بل وحرجى أن تسمى الجائزة باسمى مع جهلى السالف الذكر
 

  الترشيح أو االختيار كما أن األرجح أال يكون لى الحق فى
 فهذا أقرب إلى العدل والموضوعية

 

 جمال التركى. د.ومع ذلك فكم يسعدنى أن أشارك فى شكر أ
  بإضافة تزكيتى لالقتراح الكريم
 من كل جائزة_ عند اهللا وعندى وعندكم وعند التاريخ  -علما طبعا بأنه أكبر 

 

 اللهم انفع به أكثر وأكثر
 نفسه ما نضمن به استمرارهوألهمه أن يستنسخ من 

  واستمرار ما فعل ويفعل
  واستمرار ما أراد ويريد

 وفقنا اهللا وإياكم
  وعليكم السالم

  ىــــــــيحي
  مصر/ الطب النفسي  

yehiatrakhawy@hotmail.com 
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 دةــة رائــسمفونية ــن بالعربيــات الناطقيــج من تناقضــنس
  

جمال التركي نسج من تناقضات الناطقين بالعربية سمفونية رائدة تسطر كل يوم . عبد الستار لقد نطقت الحق ورب البيت ، د. نعم د 
  كلم في حقل المعرفة ، بشبكة احدثت تواصل ضمن جسد ممزق

نعم هذه الشبكة حققت ما عجزت عنه منظمة الثقافة والعلوم العربية وجامعاتنا العربية ومدارسنا وخطبائنا ومنظرينا ، بالرغم من        
  دراهم قليلة باركتها يد السماء وجعلت منها منهال يرتوي منه كل من كان زاده المعرفة وحسن الخلق 

ات تصافحنا كل صباح بعبقه االصيل، ولكم جميعا يا من تصنعون مجدا المة رسمت فتحية اليك اخي د جمال لما تسطره عبر موج      
كلماتها في ربوع الكون وكفانا تذكر لو تذكرنا مدارس بغداد ودمشق واروقة االزهر و زوايا طرابلس و اصالة الزيتونة والرباط ، 

  .وجيان وقرطبة واحفورات اجدادنا الخالدة في غرناطة و طليطلة وسرقسطة وبلنسية ومرسية
  

  امحمد فضل شعبان. د.أ
  ليبيا –علم النفس 

shabanef64@yahoo.com  
  

   ةـــة موضوعيــة وروح علميــرة متناهيــر ومثابـــد كبيـــجه
  

الدكتور جمال التركي رئيس شبكة العلوم النفسية في ترشيح األستاذ   األستاذ الدكتور عبد الستار إبراهيم  أضم صوتي إلى صوت
وخبرة إدارية ممتازة   جهد كبير ومثابرة متناهية وروح علمية موضوعية العربية لهذه الجائزة ، فهو خير من يستحقها لما امتاز به من

 ومنهجية علمية سليمة ، وعلى ما قدمه من جهد وعرق ووقت لتأسيس شبكة العلوم النفسية العربية
  األستاذ الدكتور نزار عيون السود

  سوريا -علم النفس 
nizaros45@gmail.com    

 

 ةـواالنساني ةـالنفسي ومـالعل لـحق في ربـالع نـالباحثي دـيوح ان اعـاستط
  

 اجل  من والنفيس الغالي قدم و لالنسانية  خدمات اسدى  االخر هدا كان ادا خاصة باآلخر االعتراف النبيلة االنسان شيم من       
 وازدهارها ورقيها  تقدمها

  
 وفكرية واخالقية علمية خدمات والمتميز الجاد العلمي المنبر هدا خالل من العربية لالمة اسدى التركي جمال الدكتور واالخ      

 العرب صوت يجعل وان/ والمغرب المشرق من واالنسانية النفسية العلوم حقل في العرب الباحثين يوحد ان استطاع. كبرى وانسانية
 ابناء بين والعلمي الفكري والتالقح التفاعل في جامعتنا اعرق به تقم    العلمية والندوات واللقاءاات المحافل في تسمع االقل على وكلمتهم

  .الواحدة االمة
 
 بيده واعترافنا  واحترامنا تقديرنا له نبدي ان...  بتضحياته له نعترف ان امته خدم الدي الفاضل االنسان هدا منا يستحق  لهدا     

 ..العربي الوطني في العلمي البحث قضية خدمة في البيضاء
 ......الجوائز اكبر من فهو  فقط الجائزة ال يستحق جمال فاالخ 

 بالتكريم جدير  وعالم كفاعل  به نعترف ان ولكن
 المناسبة هي وهده

 اعراب محمد 
  المغرب/  مكناس 

aarabfes@hotmail.com   
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   ةـــي العروبــد نفسيــى المجــإل
  

ابراهيم مقترح البروفيسور عبد الستار  حول الرخاوي يحيى الدكتور النفسية للعلوم األول األستاذ رسالة على" شعرا"اسمحوا لي الرد    
  : 2013لجائزة الشبكة التي تحمل اسمه الكريم لسنة  جمال الدكتور ترشيح

  
  

 @K ا4IJ1ب 8FGُق* 4ٍلــ@?<= >;                        :9ــــــ8م 56ــــــ4ذ ا01/ـــأ- إن أ()

L4< =آ N6 ابJOPا Q;< RF@ا01/ـــــ S/O                       T8ُقــUV) 46 45ثXPوا Z 

 ُ:ـــRاع bUcـــJٍ وأXـــRِة `?_VـــZ     XG8                   ــإS1 اKVU?L Rِ^;1 اJ01وX\ آ/]

 8ُقـــ0c Kـــٍ= - `140ـــbL Qـــ8اZ                         `fــــــLeX N]ـــR اVORb;1ـــأ- إن 6^

KآJ` 4وي *أ- أنhJ14                         @] *واi)8;jـــic اk;ــb0c l1ا81رد، ذ Sــ: 

O ـــ@/8 آ4ن K@ -R 4ــLR15اjJ(14ـــ                         FbUV) 4L4آ =X8i1ة اpq4^18اــــــ  

  

 .�� ��� ا����ب ���ورة ا������*

  

  الحميد عبد خالد وليد
 إنقلترا/ العراق –الطب النفسي 

wabdulhamid@aol.com  
 

  ... رـــاالكث تــوتعلم رــالكثي لي تــأضاف
  

   سنوات، أربع من أكثر منذ النفسية العلوم شبكة واستحياء بشغف أتابع    
  ... االكثر وتعلمت الكثير لي أضافت

  الشبكة عمالقة أساتذتي بقدر هامات أمام أضيفه قد لما استصغارا سنوات طوال المشاركة عن أحجمت
لشبكة  الرخاوي البروفيسور يحيى جائزة" لـ التركي جمال الدكتور األستاذ ترشيح لتأييد أساتذتها محراب في تقف ان للتلميذة اسمحوا

 "2013العلوم النفسية العربية لسنة 
 األعمال طيب وتقبل بالجميع اهللا نفع

 )  الرجال ام(  عمر الحفيظ عبد سهير .د
   اإلعاقة ذوي األشخاص تمكين شريك

omelregalsohair@gmail.com  
 

  ون؟ـــيك فــوكي ان؟ــاإلنس من:  هـمن اــتعلمن

  
  يكون؟ وكيف اإلنسان؟ من:  منه تعلمنا حي مثال لقب كل من مجردا هكذا "جمال" أن يقين على أنا

  عنه، اهللا رضا وجهه في تقرأ أن جائزة حسبه
 علم في وخلق خلق، في جمال أنك فخرا كفاك جمال الكريم وأخي أستاذي

  
 تحياتي وأرق المنى آيات أسمى بقبول تفضلوا جميعا األجالء أساتذتي نتوصل أن إلى

  أبوحالوة محمد. د
 مصر -علم النفس 

abou_halawa2003@yahoo.com 
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لــالعام مــالعال لــومثّ دــجس 
  

   العامل، العالم ومثّل جسد التركي جمال الدكتور!  الشبكة رئيس الدكتور االستاذ

 القديم عالمنا بين الربط وعنفوان عقالنية من تونس تمثله وبما بشخصه التركي، جمال. د فهو الجائزة يستحق من هناك كان فان
  ... والعصري

  والسالم ، للتكريم جمال الدكتور يقترحوا من بقية الى اسمي أضيف 

 العريقي فهمي. د 
  السويد /اليمن –الطب النفسي 

fahmialariki@msn.com  
  

  مــة  بينكــارون  الخليفــر هــور عمــوت بروفســص الــاخ
  

 مباركة طيبة من عند اهللا عليكم جميعاً تحية

  صوت بروفسور عمر هارون  الخليفة  بينكم اخال

 مدوية انت لها ايها العالم الجليل يقولها

 لها  ايها العالم الجليل انت

 لها ايها العالم الجليل   انت

 حريص على نشر علم ما اوتينا فيه من العلم االقليال  انك

 د جهاز  العقل البشري تعمل مع ابداعات اعق انت

 الكون من حيث  التفكير، التخطيط، ،   في

 اهللا وجعلنا معتصمين بحبله ومتعكم اهللا دوما بذكاء النفس والروح  قواك

 اخالص عشرية     د
 الخرطوم  جامعة/علم النفس التربوي قسم

dr.iklhas_ashria@hotmail.com  

   

  اويـي الرخـيح. ل دـم الجليـم العالـزة باسـة جائـون ثمـا ان تكـيسرن

  

جمال تركي لهذه . دعم ترشيح د، أزء يسير من حقه وما يقدمهجيحي الرخاوي وهذا . يسرنا ان تكون ثمة جائزة باسم العالم الجليل د
 الفذ من خدمات وجهود للشبكة  ومنتسبيها نسانإلالجائزة لما قدمه هذا ا

  عبد  الحافظ الخامري. د
  علم النفس، اليمن
d_hafed@hotmail.com  

  

 رـــر بكثيـــول و أكثـــل ما نقـــق لكـــل بحـــأه

  
و الكثير من األساتذة ،، أستاذنا يحى الرخاوي و أستاذنا أحمد عكاشة إنه من دواعي الفخر و اإلعزاز أن يكون لدينا أساتذة بقامة      

  .الذين أسسوا و أثروا الطب النفسي فى عالمنا العربي و فى العالم 
  .تركي هو مثال لذلك اإلنسان الدوؤب المثابر المؤمن بقضيته و الزاهد فى أي مطمع و أي منصبال و أستاذنا جمال     
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  الطبع و جمال السريرة هو جمال الخلق و جمال

  أستاذنا الطيب القلب الخلوق أنت بحق أهل لكل ما نقول و أكثر بكثير    

  تحياتي و تبريكاتي لسعادتكم

  مدحت الصباحي
  مارات ، مصراإل –الطب النفسي 

malsabbahi@skmc.ae 
   

  قصد أو غير قصد ثلة نادرة ممن وهبوا انفسهم لرهبانية العلم وعملوا بصمتاحياناً نتناسى عن      
   

        
تحية طيبة مباركة مهنية محملة باسمى معاني التقدير واإلحترام في مجتمع مهني راقي يحمل ارقى رسالة انسانية بعد الرساالت  

 السماوية فهذا المجتمع النفسي يهتم باإلنسان بعيد عن تصنيفاته الفكرية والعقدية وغيرها تلك التصنيفات التي قسمت العالم البشري الى
  على تفاهات غير جديرة باإلحترام وال ترقى اإل لكونها نرجسية شخصية فلكم الشكر والتقدير كيانات متنازعة

غالباً ما نسمع عن مؤتمرات ولقاءات وحلقات نقاشية وتكريم لعلماء اجالء اإل اننا احياناً نتناسى عن قصد أو غير قصد ثلة نادرة        
ت على الرغم من كبر حجم انجازاتهم فهم صناعات وانجارات حضارية رائدة ينبغي ان منهم وهبوا انفسهم لرهبانية العلم وعملوا في صم

يترك لها مجال واسع لنشر كياناتهم البشرية وانجازاتهم على ارض الواقع وعلى الرغم من كوني لست طبيباً نفسياً بل اخصائي نفسي في 
جائزة البروفيسور يحيى الرخاوي لشبكة اللوم النفسية العربية "تمس مناصفة الزمن القديم اإل أن من واقع المتابعات والتحليالت الدقيقة ال

واألستاذ الدكتور أحمد عكاشة فكالهما انجاز ينبغي أن يمجد فما قدم من اجلهم قليل وما قدموه   األستاذ الدكتور جمال التركي   بين"
  للبشرية عامة ولمصر خاصة كثير

  تقبلوا تقديري وتحياتي

  عبد العزيزد محمد طلعت 

  الرئيس التنفيذي المركز األلماني اإلستشاري

  مملكة البحرين

 psychologist1@gmail.com 
 

 مـر العلـة ونشـالق والفضيلـح ونشر األخـارة والتسامـا للطهـا جميعـو بنـوا وتسمــتعل

 
الفارس العربي األصيل بكل ما تتميز به من نقاء القلب والصبر الشديد والتفاني في اداء الواجب والوصول الى أقولها وبكل صدق انت 

ت هدفك النبيل وانتماءك ألمتك ، والذود بعزة وكرامة لتعلوا وتسمو بنا جميعا للطهارة والتسامح ونشر األخالق والفضيلة ونشر العلم، فأن
انت بالنسبة لنا مثل اعلى نحتذي بكتستحق اكثر من جائزة نوبل ، و  

 د خالد الفخراني. ا

fakhrany61@hotmail.com 

  ةــــة عربيـــة نفسيـــس ثقافــــلتأسي

 
نظرا  2013أضم صوتي إلى كل االخوة الذين رشخو األخ الدكتور جمال التركي لنيل جاهزة يحي الرخاوي لشبكة العلوم النفسية العربية 

يوحد الطاقات العلمية واالبداعية  المتناثرة عبر كل دول العالميقوم به لتأسيس ثقافة نفسية عربية وللعمل الجبار الذي  . 
ريموهو أهل لمثل هذا التك  

يتقبلوا تحيات  
اخوكم الدكتور خالد عبد السالم   

قسم علم النفس جامعة    
الجزائر 2سطيف  

absalam05@yahoo.fr  
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  زةـــذه الجائـــه لهــدا بترشحــد جــسعي
 

  االستاذ الدكتور جمال التركيانه لمن دواعي سروري ان اقدم التهنئة القلبية الحارة لمن يستحق إنه 
سعيد جدا بترشحه لهذه الجائزةالعالم العلم صاحب الخُلق الرفيع، انني   . 

 مع امنتياتي القلبية لسيادته بالتوفيق والنجاح
نعمات شعبان علوان. د  

 استاذ الصحة النفسية المشارك
 ونائب رئيس جامعة األقصى للشئون الثقافية والعالقات العامة

فلسطين - غزة   
neamatsh2007@yahoo.com  

 

 ه  ـــه المبدعـــن النجازاتـــن المؤيديـــم

 
الدكتور جمال خير اختيار  واعتقد ان اخالقه وادبه  وحسن معاملته جديرة بكل تكريم واحترام  عالوة على ابداعاته في مجال فنه  فانا 

النجازاته المبدعه  فجزاه اهللا خير الجزاء من المؤيدين  
محمد ايمن  عرقسوسي. د   

aymanco63@hotmail.com  
 

  رـــراف والتقديــذا االعتــا هــق منـه يستحــم انـــنع
 

التركي من إرث مستمر ولواله لما وصلنا وتواصلنا على هذا القدر اشكر لكم السبق في التعبير عن بعض ما قدمه لنا االخ االستاذ جمال 
 .من الرقي

  نعم انه يستحق منا هذا االعتراف والتقدير
 طارق الكبيسي
 استشاري الطب النفسي

حاليا بريطانيا/ العراق   
tarikalkubaisy@yahoo.co.uk  
 
 

  اؤهـــس وعلمــم النفــة علــلخدمه ــيوفق
 

  بالتأكيد هو من يستحق الجائزة
 فليرعاه اهللا ويوفقه لخدمة علم النفس وعلماؤه

موزة المالكي. د   
 معالجة نفسية وكاتبة

قطر - الدوحة   
mozalmalki@hotmail.com  
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  فـــة زائــن عولمــي زمــف" ادقــم صــتكري"ل من ــزة أجــأي جائ

  
  أي كرم أن أحضى بتقدير أعزائي أهل العلوم النفسية

  في زمن عولمة زائف" تكريم صادق"أي جائزة أجل من              

  مغفرته ورضوانه أسأل... الحمد هللا                     

  االما قدمناه من عمل صالح... عسى تشملني رحمته يوم ال ينفع                          

  

هيئة    أني من أعضاء   اعتذاري قبول الترشح لجائزة الشبكة كونها تابعة للمؤسسة التي أشرف عليها، اضافة زمالئي األكارم،      
  .رغبنا في ذلك/ إن تقاليد االدبيات االكاديمية العلمية التسمح بمثل هذا حتى لو رغبت... تحكيمها

  

باالمس القريب سجلنا استقالة المؤسسات العربية الرسمية و غيرها في ... الكبير بحجم العجز المؤسساتي العربي الكبيرليبقى السؤال      
تصلنا رغبة صادقة من أهل  ،"2013جائزة الشبكة لسنة  "دعم هذا المشروع العلمي االكاديمي الرائد و اليوم وعلى هامش االعالن عن 

الى حالة من التردي وبخس لمشاريعنا العلمية الجادة ان  هل وصلنا حقا  ...لهذه الجائزة الشبكةرئيس  االختصاص العرب بترشيح
عنكم ببعيد، إسألوا ان شئتم البروفيسور النابلسي وسيجيبكم " الثقافة النفسية المتخصصة"وما توقف مجلة (  نفتقد لمؤسسات تُكرم انجازاتها

  )ان سمحت عزة نفسه بذلك 
  

اسمحوا لي اليوم توزيع ما وصلني من مداخالت في الموضوع، على أن يتم تنزيل ما يصلني مستقبال  اتذة العلوم النفسية،السادة اس    
  :في موقع الشبكة على االرتباط التالي

  

com/Prize2013/DocSattarApnPrize2013.pdfhttp://www.arabpsynet.  

  

  تفضلوا تقبل خالص شكري ومودتي وتقديري

  

  دام عزكم ودمتم منارة للعلم والمعرفة والسالم عليكم

  

  جمال التركي. د
  " شبكة العلوم النفسية العربية"رئيس 

 
 

***     *** 
 
   

    2013-2014  يةالعــــــرب ةالنفسي شبكة العلومجوائز 
 

A R A B P S Y N E T  P R I Z E  2 0 13  

ëæ^}†Ö]<îé¬<ìˆ{{{{ñ^{{q <í{{ée†ÃÖ]<í{{éŠËßÖ]<Ýç{{×ÃÖ]<í{{Óf�Ö2013< <

êŠËßÖ]<gŞ×Ö<Ý^ÃÖ]<]„â<í’’§< <

x��Ö]<½æ†�<½^fi…]  

www.arabpsynet.com/Prize2013/APNprize2013.pdf 

      
 
 
 
 
 
 

www.arabpsynet.com/Prize2013/APNprize2013.pdf
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Prizes Prizes Prizes Prizes      @��÷aí��u@ @

 

{{{ñ^{{q{{{{{{{{{{{{{{{ìˆ<{ŠéÊæ�Ö]{{{{{{{{{{{{{{{<…ç{é¬{{{{{{{}†Ö]<î{{{{{{{{{{{{{{{{ëæ^<<< <

<í{{ée†ÃÖ]<í{{éŠËßÖ]<Ýç{{×ÃÖ]<í{{Óf�Ö2013< <

ARABPSYNET PRIZE 2013 

http://www.arabpsynet.com/Prize2013/APNprize2013.pdf 

  2013اكتوبر  31تمديد آخر اجل لتقديم الترشحات الى 
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Prizes Prizes Prizes Prizes      @��÷aí��u@ @

 

 

<ìˆ{{{{{{ñ^{{q<í{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{{{{{×ÃÖ]<í{{{{{{{{{Óf�×Ûéâ]†e]<…^jŠÖ]<‚fÂ<<…ç{{{{{{{{ŠéÊæ�Ö]2010< <
www.arabpsynet.com/Prize2010/APNPrize2010.pdf 

  
�ــــ�ز �ـــ� 

  ارونـــة الهــر خليفــور عمــاذ الدكتــاألست
 ��� ا�()دان –أ#"�ذ  �� ا�

okhaleefa@hotmail.com@ @

  -  ,�+ و ���و + �)ل

  "يــــم العربــي العالــس فــم النفـــن علــتوطي"
<FFFF<<<FFFF< <

<‚{{{{{·_<‚{{{{Û¦<…ç{{{{{ŠéÊæ�Ö]<ìˆ{{{{{{ñ^{{qê{{{{{Š×e^ßÖ] í{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{{{{{×ÃÖ]<í{{{{{{{{{Óf�Ö<2011< <
www.arabpsynet.com/Prize2011/APNprize2011.pdf<

�ــــ�ز �ـــ� 

  الدكتـــور لطفـــي الشربينـــي
.)�� ا5#6�4ر��، �2ــــ� - ا�0/ ا�

 
lotfyaa@yahoo.com 

  - ���7ـــــ+

 الدليــل الى فهــم و عـــالج االكتئـــاب " 
  

FFFF<<<FFFF< <

<ë…‚e<ÔÖ^Ú<…ç{{{{{{{{ŠéÊæ�Ö]<ìˆ{{{{{{ñ^{{q <í{{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{×ÃÖ]<í{{{{Óf�Ö<í{{{{{{{ée†ÃÖ]2012< <
www.arabpsynet.com/Prize2012/APNPrize2012.pdf 

�ــــ�ز �ـــ� 

  يـــن عرقسوســد ايمـــور محمــالدكت
 ��� #)ر��/ ا�(�)د��  – �� ا�

aymanco63@hotmail.com  

 +��7� -  

  ي ــــي اإلسالمــر االرتقائـــالتفك" 
   Islamic Transcendental Meditation ( I.T.M) 

***    ***  

  :) 4201جوان (لتأسيسها  دية عشرةاحالذكرى ال  في

 :لقب  ابإسنادهشخصية علمنفسية عربية الشبكة تكرم 

  "النفسيـــــةـون فــــي العلــــوم ــالراسخـ" 
   ساهم بترشيح الشخصيةالمقترحة

www.arabpsynet.com/Documents/Doc.TurkyPsyExcellent.pdf  
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