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

  ة"ـــــــــــــــــــــــــــوم النفسيـــــــــــــــــــة العلـــــــــــــمؤسس  
 بالــرواد الراحليــن مـن علمائنــا في علــوم وطــــب النفــس  احتفـاء

 شبكــــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة
 شخصيــة راحلـــة فــي العلــوم النفسانيــة   2023ُتكــرم العام  

  "2023أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن " للعـــام   " بلقــــــب
http://www.arabpsynet.com/ScChair/UluElazm2023/APN-UluElazm2023.pdf   
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 د. جمال التركي

  العلوم النفسية العربيةمؤسسة   رئيس

http://www.arabpsynet.com/ScChair/UluElazm2023/APN-UluElazm2023.pdf
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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 

 

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

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

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

 2023ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  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 

 *** *** ***  
 العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة "

  اوطاننا قي وعلومها النفسانية بالصحة رقي علمي تعاون نحو
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
T.Ar.HTM&current_c2=2e/ISTGIShttp://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePag  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

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

  ـــــممعاجــــــــــــ :الرابــــع 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  -
nu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8t.com/mehttp://www.arabpsyne  
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