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  2020العام    "ةــــــــــــــسانيـنفـوم العلـــــــــالي  " الراسخــــــــون فــــــــ
 

  ة"ـــــــــــــــــــــــــــوم النفسيـــــــــــــــــــة العلـــــــــــــ"مؤسس  

 ة"ــــــة العربيــــــوم النفسيــــــة العلــــــ"شبكدخول  بمناسبة  

  ) 2020( يبعلى الو  18 عامها

  شخصية طبنفسانية عربية تكرم

  بلقب:

 "ســــــــــب النفــــــــــوطعلــــــــــوم  ي  " الراسخــــــــون فــــــــ
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassiknoun2020.pdf 
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 د. جمال التركي
 العلوم النفسية العربيةمؤسسة   رئيس

arabpsynet@gmail.com 

13/05/2020  
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  يــــةانالراسخــــون فـــي العلــــوم النفس
 ��2003  Y	Z2019  
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 شبكة العلوم النفسية العربية

  اوطاننا قي وعلومها النفسانية بالصحة رقي علمي تعاون نحو
 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 
 جر االلكترونيتالم

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )السادس االصدار( "  العربية نفسيةال العلوم شبكة"  لـ  2019 السنوي الكتاب

 على الويب عشر سابعال عامها وتدخل التأسيس من عشر الثامنة شمعتها تطفئ الشبكة
 " تواصلال من عامـــا 16... الـــكدح من عامــــا 18 

  ) 13/06/2003: الويب على  -  01/01/2000: التأسيس( 

  كامل االصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
 

 *** *** ***  

 العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة "

  اوطاننا قي وعلومها النفسانية بالصحة رقي علمي تعاون نحو

  العلمـي الموقـعانجازات  
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2http://www.arabpsynet.com  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
rent_c2=3http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&cur  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  معاجـــــــــــــــــم :رابــــعال الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7  

  وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8  

  

 *** *** ***  

 قـاسم حسين صالحجـائـــــزة  

  2020 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  دعـــوة لتقديـــم الترشحـــات

  شروط الترشح للجائزة
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf 

 

  دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  
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  الفـايس بوك   دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا 
289735004761329/?ref=bookmarks-Award-https://www.facebook.com/Arabpsynet   

 
 
 
 
 
 


