
  

  
  

 الويب على20  عامها بدخولها العربية النفسية العلوم شبكة"بمناسبة احتفـال    

   نفسانيةطبشخصية  ، تكرمالعلوم النفسية العربية  مؤسسة  
  بــــــــــــــبلق

  2022للعام   "ســــــــــالنفب  ــــــــــوط" الراسخــــــــون فــــــــي علــــــــــوم  
  

  لهذا العام  مةالمكرّ   الشخصية  النتخابدعوة  
 

  
  

  ( ترتيب ابجدي مع حفظ اللقب )لهذا العام    المرشحة * الطبنفسانيةالشخصيات  
  

     (الطب النفساني، السودان) الزين عباس عمارة     البروفيسور  

     (الطب النفسعصبي، المغرب) الطيب الشكيلي البروفيسور  

     العراق / أمريكا)(الطب النفساني البروفيسور قتيبة شلبي ، 
  

 غير لجنة التحكيملمحفوظة، وال يسمح االطالع عليها    ىير ان اسماء الشخصيات المرشحة للتكريم تبقغني عن التذك

 ال نقدم السير العلمية لمثل هذه الشخصيات، لمن يرغب االسترشاد عنها يبحث في محركات األبحاث على االنترنت*
  

 تحكيمال لجنة

(  ل���ة العل+م ال�ف��ة الع�(�ة العل&�ة و أع"اء اله� ة االس��ار�ة  األ��اء ال�ف�ان����� م ل��ة ال�� ���ت�

  ) ال&�ش�+ن لل�ائ/ة ع"اءالااس�-�اء 
  

  قب )ل(مع حفظ ال رئيس اللجنة التحكيم

          التصويت  ال يتمتع بحق العلوم النفسية العربية / تونس )  مؤسسةرئيس   -(الطب النفساني   جمال التركي     
  

 قب )ل(مع حفظ ال مقرر اللجنة

        يتمتع بحق التصويت السعودية)  -وريا  (الطــب النفساني/ /س  دمحم كمال الشريف     

 

  ( ترتيب ابجدي مع حفظ االلقـاب )   يتمتع جميعهم بحق التصويت  اعضاء اللجنة

  

            لسعوديةالطــب النفساني/ ا(إبراهيـــــم الخضيـــــر (  

           (الطب النفساني / مصر) أحمـد عكاشــة  

          فرنسا-الطــب النفساني/ تونس( أحمـــــد العـــــش (  
        سوريا )  نيوزيالندا - (الطب النفساني   أديب العسالي /  

         بريطانيا )   - العراق      (الطــب النفساني/ ســداد جواد التميمي  

        (الطب النفساني / لبنان) رل بـدورةشــا  

        الطـب النفساني/ المغرب   شاهـدي عبــدالسـالم الوزانـي)-  KSA(  



        (الطــب النفساني/ سوريا ) عبد الرحمان ابراهيم  

       مصر )الطــب النفساني/ ( نــد الرحمـــل عبــي إسماعيــعل  

        الطب النفساني / العراق(   السامرائــــــي  صــــــادق( 

        (الطــب النفساني/ الجزائر )  زبير بن مبارك  

        إنكلترا )  - العراق      (الطــب النفساني/ ماجد الياسري  

        إنكلترا)    (الطب النفساني / محمـد أبـو صالــح  

        مصر )  (الطــب النفساني/ وائــل أبـو هنــدي  

        (الطب النفساني / االردن ) وليد سرحـان  

       بريطانيا )  - لعراق  (الطــب النفساني/  ا  د خالد عبد الحميدوليــ  
            (الطب النفساني / مصر)يحيى الرخاوي  

  
  

  لعام  هذا  قبللاب  للتكريم  ارشحونهي  التي  الشخصية  اختيار  التحكيم  لجنة  أعضاء  ندعوا
  2022  جوان  07 يتعدى  ال  اجل  في

  التقدير  و  الشكر  جزيل تقبلوا
  التركي  جمال  د.

 العربية  النفسية  العلوم  مؤسسة  رئيس
turky.jamel@gnet.tn   

01/06/2022  

  2022 العام  شخصيات  لترشيح  الدعوة  مستند  رابط
http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2022/APN-Rassikhun2022.pdf  

  

*   *   *    

  "النفسانيــة العلـــوم فــي راسخونال"بلقب التكريم
 2013تأسس التكريم بهذا اللقب  العام  

 16مجموع الشخصيات المكرّمة: 

 2013اول شخصية كرّمت باللقب العام  
 مصـر - الطب النفساني     -البروفيســور "يحيـى الرخـاوي" 

 2021عام  آخر شخصية كرّمت باللقب ال
  سوريا- علم النفس    -" سامر جميل رضوانالبروفيســور "

 فــي العلـــوم النفسانيــة ونـالراسخــارتباطات    
 على موقع الشبكة

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  

   ـــم  اإلنجــــاز الخامـــــس: جوائــــز و تكريــــ  
 http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 

   

http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2022/APN-Rassikhun2022.pdf 

