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ــــوم النفسيــــــة العربيــــــة" تدخــــل عامها  2023 جوان 13  على الويب 21... "شبكــــــة العلــ

   ة"ـــــــــــــــــــــــــــوم النفسيـــــــــــــــــــة العلـــــــــــــ"مؤسس  
  2023العام   تكرم

  ةـــعربيعلمنفسانيـــــــــة  ة  ــــشخصي
  "ســــــــــب النفــــــــــوطخــــــــون فــــــــي علــــــــــوم  سا" الر  بلقب

  علمنفسانيـة  دعوة لترشيح شخصيات  
023.pdf2Rassikhun-http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2023/APN  
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 د. جمال التركي

 العلوم النفسية العربيةمؤسسة   رئيس
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  "علوم وطب النفس فــي راسخونال"التكريم بلقب  
 2013تأسس التكريم بهذا اللقب  العام  

 تسند بالتناواب : السنوات الزوجية  في الطب النفساني ، والسنوالت الفردية  قي علم النفس
 مكرّمةة  شخصي 17 :مجموعال

 2004اول شخصية كرّمت باللقب العام  
 الطب النفساني،  مصـر  –البروفيســور "يحيـى الرخـاوي" 
 

 2023آخر شخصية كرّمت باللقب العام  
  العراق،  الطب النفساني -" بيقتيبة شلالبروفيســور "

 

 علوم وطب النفسفــي   ونـالراسخــارتباطات  
 على موقع الشبكة

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

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

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

***   ***   *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية
  اوطاننا قي اوعلومه النفسانية بالصحة رقي علمي تعاون نحو

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )الثالث عشر االصدار( "  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2023 السنوي الكتاب
 " تواصلال من ـــاعام 20... الـــكدح من عامــــا 23 

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

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

 2023 ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعامالعضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

 "الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

 العضوية  اهــــــداء

 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

 ) الشرفية عضوية" (  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 


