
 

   

   النفسية العــــــربية العلوم  مؤسسة  
 

 تكريما للرواد الراحلين من علماءنا في الطب النفسي و علم النفس

 " العربيــة النفسيــــة العلــــوم شبكة" احتفت
 

  2020العام  
  

  عبد العزيز موسى ثابت االستاذ الدكتورب

 فـلسطين - النفساني الطب
 

 ـــبـــلق) رجعي بمفعول( هاسنـــادو  بتكريمـــه

 "2020 للعـــام"  النفسانييـــــن العلمـــــاء من العـــــزم أولـــــوا" 
  

  :  الداراســـات كرســـي علـــى اسمـــه وإطـــالق
   

  "التالية للصدمةالنفسانية   االضطراباتفي   و الدراسات  ألبحاثل  بد العزيز موسى ثابتع كرسي "
  

http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf   

  عبد العزيز موسى ثابتالبروفيسور    كرسيأبحاث   ل  العما   المحاور الكبرى

  

  عبد العزيز موسى ثابت مفصلة للبروفيسور علمية اعداد سيرة   -

التالية  الشدة ضطراباتباالمتعلقة   هدراسات هأبحاث كامل جمع وعرض  -

  للصدمة

  العلمية أعماله  جميع  ملخصات  عرض     -

النفسانية االضطرابات العربية في  هدراساتو هألبحاثفهرسة موسعة  إعداد     -

  التالية للصدمة

في  والدراساتلألبحاث  واالطروحات الجامعية لإلصداراتعة فهرسة موس6  إعداد        -

  االضطرابات النفسانية التالية للصدمة

http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  


   

  العلمي  الكرسي  هذا     أعمال النجاز دعوة التعاون

 

 ، 2020عام هذا الكرسي العلمي منذ تأسيسه التنطلق اعمال  -

 عبد العزيز موسى ثابتأدعو االساتذة الكرام المهتمين بأعمال البروفيسور  -

، باالضطرابات التالية للصدمةالمتعلقة  النفسانية  والدراساتألبحاث وبا
 والراغبين في المشاركة في  اعمال هذا الكرسي تكرم التواصل 

مال هذا الكرسي العلمي  أدعو المؤسسات  االكاديمية الراغبة في رعاية انجاز أع -
 التواصل مع رئيس الشبكة

كرسي وتوفير  هذا أدعو المؤسسات الحكومية او الخاصة الراغبة دعم مشروع -
 اعتمادات له تكرم التواصل

الراحل    عناوين الكترونية ألحد أفراد أسرة البروفيسور متوفرت لديه أدعوا من -
  مدنا بها

بما تيسر  اعمال هذا الكرسي العلمي نجازالفي غياب اي دعم  " شبكةال" تتكفل  -
 امكاناتلها من 

 بريد شبكة العلوم النفسية العربية 

  

arabpsynet@Gmail.com  
  

http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  

  د جمال التركي
  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية

  ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

***   ***   *** 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 19... الـــكدح من عامــــا 21

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

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

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةيعضو ال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@
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