
TheFifthWeek'sAnnu
al-DELL.doc

ــة1.1 ــدارات المكتبيــ  اإلصــ
ـور -  docx.- زيـع  

 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa232-040319.pf  

  

 1442بالعــام الهجــري الجديـــد  أخلص واصدق التهاني  
 ...كما كل عام هجري نهنئ بعضنا

 ...كما كل عام نتمنى الخير والصحة والعافية والرقي واالمان للجميع
 ...لكـــــن  ...كما كل عام نتمنى المتنا االمن والسالم والرقي الحصاري والعلمي و المعرفي

 ...فـأكثر، نتألم أكثر فـأكثر، يزداد وضعنا العربي سواء وتأزماكما كل عام نتقهقر أكثر  
 ...19كأنه ال تكفينا مآسي من صنع ايدينا، حتى تلحق بنا جائحة الكوفيد  

 ...الحمــد للــــه   ...كأنه ال تكفينا موجة أولى من الوباء، حتى تلحق بنا موجة ثانية
 ...لكـــــن رغــــم كـــل هـــــذا

 ...ألمل فينا نحو حياة افضل نحن جديرون بهالن ينطفئ ا
 ...فكل عام وانتم ونحن وجميعنا بكل خير

 ...وقـل اعملـــــــوا
  جمال التركي . د

  
  2020سبتمبر   1الثالثاء  
  للبروفيسور يحيى الرخاوي" نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي" ليوم السنوي االّول لــ ا
  ) على الويب" النشرة اليومية لإلنسان والتطور"بة االحتفـاء بالذكرى الرابعة عشرة الطالق  تم التأسيس لهذا اليوم بمناس( 

www.facebook.com/photo.php?fbid=3149785671771185&set=a.153967724686343&type=3&theater 
 

 للمعاجـم النفسانيـة  لمؤسسة العلوم للنفسية    الخامساألسبوع  السنـوي   

  ) 2020سبتمبر   8سبتمبر الى   2من   ( برنامـــــــج  ال
  ) تونس - جمال التركي  . د: إعداد  ( يـوم المعجـــم الُموسَّـــع فــي علـــوم وطـــب النفـــس  : 2020/  09/  02

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3 

  )لماء النفس العرب  المعجم المشترك لالطباء و ع(المعجم النفساني في العلوم والطب   :2020/  09/  03
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3  

  ) تونس - جمال التركي  . د: إعداد  ( النفـــسالمعجـــم الوجيـــز فــي علـــوم وطـــب  : 2020/  09/ 04
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3   

   ) تونس -جمال التركي  . د: إعداد  ( في علوم وطب النفس  صالمعجـــم المخت: 2020/  09/  05
ــي  المعجـــم المختص فــي علـــم النفـــس الجنسـ

troller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&con  

  المعجـــم المختص فــي اضطرابــــات الوجـــــدان
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  

  )جمال التركي. د: إعداد( فــي علـــوم وطـــب النفـــس  المعجـــم الرقمي" سي دي"قرص  : 2020/  09/  06
  ) تونس -جمال التركي  . د: إعداد( فــي علـوم وطـب النفـس "التفـاعلـي"المعجـم  : 2020/  09/ 07

://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=4http  

  ) سوريا -عبد الحمان ابراهيم  . د: إعداد( فــي العلـــوم النفسيـــة  " األعــالم  " موسوعـة  :  2020/ 09/  08
w.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3http://ww  

  

  2020 سبتمبر 05   السبت 162-161 ددــالع                                العلوم النفسية العربية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال
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  ــورفي سطـ" مؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة"اسبـــوع إنجـازات  
  ) 2020أوت  9الى    3من  (  2020االسبـــوع االخيـــر قبـــل العطلــة السنويـــة للعام    

 المحطات والمواعيــد العلميـة السنويــة: 1هل تعلـــــم: 2020 /08/ 03

.facebook.com/photo.php?fbid=3066398296776590&set=a.153967724686343&type=3&theaterwww 

 المجالت والدوريات في علوم وطب النفس:  2هل تعلـــــم  : 2020 /08/ 04
www.facebook.com/photo.php?fbid=3068724479877305&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 االصدارات المكتبية الرقمية في علوم وطب النفس: 3هل تعلــــم  : 2020 /08/ 05
www.facebook.com/photo.php?fbid=3071973422885744&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 المعاجم والموسوعات في علوم وطب النفس: 4هل تعلـــــــــــــم  : 2020 /08/ 06
www.facebook.com/photo.php?fbid=3074573075959112&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 الجوائز والتكريم: 5هل تعلـــــم  : 2020 /08/ 07
www.facebook.com/photo.php?fbid=3077199055696514&set=a.153967724686343&type=3&theater  

   . "ن.ع.ش" الموقع العلمي       :6هل تعلـــــم   :2020 /08/ 08
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3080314638718289&set=a.153967724686343&type=3&theater 

  المتجــر اإللكترونــي:  7هل تعلـــــم   :2020 /08/ 09
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3080314638718289&set=a.153967724686343&type=3&theater 

  

   النفسانية الرعاية وخدمات العربية النفسية العلوم مؤسسة بيروت، مرفـأ انفجارات
  " مؤسسة العلوم النفسية العربية "

 " خدمات الرعاية النفسانية لضحايا الصدمة العنيفة التي الّمت بأهلنا في لبنان " :ــــمسعيا منهـــا لتيسيـــر تقدي
ومن كتب  )  05/08االربعاء  (تعرص للتحميل الحر مجانــــــا، لمدة اسبوعا كامال، جميع اصداراتها الدورية من مجالت  

لصدمة، حتى يتسني االستفـادة منها في تقديم  المتعلقة باالضطرابات النفسانية لما بعد ا)  05/08االربعاء  (رقمية  
 خدمات الرعاية النفسانية ألهلنا في لبنان من ضحايا هذه الصدمة العنيفة

 )2013صيف  (  29اإلصـــــــدار   "نفسانــــــــي: "الكتاب العربي
  ) االمارات/ العراق  ( وليد خالد عبد الحميد  . د -معالجة االضطرابات التالية للصدمة

www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1145076232529773/?type=3&theater 

  ) 2012خريف  (  26اإلصـــــــدار   "نفسانــــــــي: "الكتاب العربي
  )المغرب( مصطفى شكيب   -دليل الدعم النفسي في الكوارث

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=182&controller=product&id_lang=3 
www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1145080839195979/?type=3&theater  

 ) 2013(  31اإلصـــــــدار    "وفي أنفسكـــــم: " الكتاب العربي
  سوريـــا -مرسلينـــا شعبــان حســــن  . د - ضــــرورة مجتمعيــــةالدعـــــم النفســــي  

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB31HS-MarselinaPTSD.pdf  
www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1425747584479388/?type=3&theater 

 )2019خريف   &صيف  ( 26-25العـــدد   -" بصائـــر نفسانيـــة" المجلـــة العربيــة  
 وليد خالد عبد الحميد. د: إشراف -عربي رمقـاربة من منظو ... انية  عقـابيل الصدمة النفس: الملف

http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3  
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1300563276958144/?type=3&theater 

 

 )2007ربيع  ( 13العدد   - " نفسانيـــــــات" المجلـــة العربيـــــة  
 عبد العزيز ثابت  . د. أ: إشراف   -2اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي  : لملفا

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=155&controller=product&id_lang=3 
www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2527021357520396/?type=3&theater 

 )2006خريف  ( 12العدد   - " ـاتنفسانيــــــ" المجلـــة العربيـــــة  
  دمحم أحمد النابلسي  : إشراف   -2اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي  : الملف

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=154&controller=product&id_lang=3  
www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2527046597517872/?type=3&theater 
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www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2527046597517872/?type=3&theater


 )2015صيف و ربيع  ( 45العدد   - " نفسانيـــــــات" ة العربيـــــة  المجلـــ 
 خولة أبوبكر: إشراف   - التداعيات النفسية للصدمة واللجوء: الملف

troller=product&id_lang=3php?id_product=50&conhttp://www.arabpsyfound.com/index.   
www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2527054080850457/?type=3&theater 

 

 )2018شتاء  ( 56العدد   - " نفسانيـــــــات" المجلـــة العربيـــــة  
 عبد العزيز موسى. د. أ: إشراف   -" العنف واالضطرابات النفسانية التالية للصدمة  : " الملف

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=316&controller=product&id_lang=3  
527076660848199/?type=3&theaterwww.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2 

  
 
 

 

  )آخر االصدارات  (  " نفسانيـــــــــــــــــــات"  المجلة العربية -
 

  2020خريــــــــــــــف    – 67العدد  

  )الكويت( مصطفى عشوي  : المشرف -»إتجاهت علم النفس الحديث  «   :الملف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية   
 

  )دعوة للمشاركة  (  2020خريف    – 68العدد  "  نفسانيـــــــــــــــــــات"  العربيةالمجلة  
 ) علم النفس، المغرب( عليوي عبد العزيز  . د: المشرف  -  "الرعاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة": الملف

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049108085172278&set=a.153967724686343&type=3&theater 
 

 )آخر االصدارات  ( "  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" مجلــــة
 

   )الجزء الثالث    –عدد خاص  (   2020صيف   – 30العدد  
  الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة... »الكورونـا فـايروس«جائحة  " : الملف  

  )  تونس - الطب النفساني  ( أحمد العش  . د.أ: المشرف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=426&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

  index.php?id_product=425&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/ :   الفهرس واالفتتاحية

  

  األعــــــــــــــــــداد القـادمـــــــــــــة  "بصائـــــــــر نفسانيـــــــــة  "مجلــــة  
  قريـبـــــــــــــــــــــــــــــــا – 2020خريف    – 31العدد   - 

  " وصمـــةمعــا، ال لل... المـــرض النفسانـــي: الملف  

  ) مصر -الطب النفساني  ( لطفي الشربيني  . د: .المشرف على الملف
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1239926213021851/?type=3&theater  
 

 ) عدد خاص( 2020 1خريف  /  --العدد   -

 نحو رعاية نفسانية لضحايا الصدمة... بيروتشيمــــا" : الملف

 )االمارات/ العراق    –الطب النفسي  (وليد خالد عبد الحميد  . د: شرافإ
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1300703826944089/?type=3&theater  

  
  

 )عدد خاص( 2020 2خريف  /  --العدد   -
 الجزء الرابع  -"الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة"... الكورونــا فـايــروس  : " الملف

  )السعودية  –علم النفس  (عبد هللا الطارقي  . د: إشراف
 1673608971/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/130072 
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  )2020اصدار شهر اوت  (  االعمال العلمية المكتبية الرقمية للبروفيسور الغالـــي أحرشـــاو
  ) 2020أوت    31( االصدار الثاني   - الكفـــاءات المعرفيـــة لـــدى الطفـــل

  ) مــن التقويـــم والتشخيـــص إلــى التنظيـــر والنمذجـــة( 
 2015 -  41 اإلصدار( "الكتاب العربي للعلوم النفسية"سابقـا  " ( نفساني  " للكتاب العربي  " ة الرقمية  السلسل

a.153967724686343&type=3&theaterwww.facebook.com/photo.php?fbid=3146286158787803&set=  

  )آخر االصدارات  (   " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
 اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

   2016مــــاي   23إلـــى    2016فيفــــــري  9النشــــرات اليوميـــــة مــن  
  )مصر( يســور يحيـــى الرخـــاوي  بروف -  2020  خريف  22اإلصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=427&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  controller=product&id_lang=328http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=4&:ةالفهرس والمقدمـ

  )آخر االصدارات  (  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة - 
 الوقـايــــة والعــــالج... االحتــــراق المهنــــي - 2020 صيف  /  64االصدار  

  اــنرولكوحمايــة االطقــم الصحيـة في الخطــوط االولى لمحاربــة جائحــة ا
  )تونس   –الطب النفساني  ( جمــال التركــي. د: تقديــــم) العراق(  وليــد خــالد عبد الحميــد  . د

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=423&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  ) دليــــــــــــل االصدارات(  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة
 )2020 ( 64دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

   apneBook3.pdf  -Aldaleel-http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF  :الرابط على الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني

  ... قريبــــــــــــــــــــــــــــا   "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة

 13 -المدرسة العربية الراهنة في الفـلسفة والفكر  
 سّية والطبيعيةالفـلسفُة المحضة والفـلسفـاُت الّنفُ 

 )فقرات عقـلية وتاريخية في الشخصية والمجتمع وفي الفعل والقيمة(
 الدكتور علي زيعور  -  األولالجزء    -

 s/a.223044958066243/1162629090774487/?type=3&theaterwww.facebook.com/NafssanyBook/photo 

 13 -المدرسة العربية الراهنة في الفـلسفة والفكر  
 الفـلسفُة المحضة والفـلسفـاُت الّنُفسّية والطبيعية

 )فقرات عقـلية وتاريخية في الشخصية والمجتمع وفي الفعل والقيمة(
  الدكتور علي زيعور  - الثانيالجزء    -

www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1162626127441450/?type=3&theater 
   

 )آخر االصدارات  (  " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -

ــاألص ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــول االجتماعيــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــة والتاريخيـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة لإلرشـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ادـــ
  د خالـــد إبراهيـــم الفخرانـــي.أ -  2020 صيف العشرون،الواحد و  االصدار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=418&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
   hp?id_product=417&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.p:ةالفهرس والمقدمـ

 

www.facebook.com/photo.php?fbid=3146286158787803&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=427&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=423&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf    
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1162629090774487/?type=3&theater 
www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1162626127441450/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=418&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=417&controller=product&id_lang=3


 
  )دليــــــــــــل االصدارات  (  " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية

 ) 2020 صيف (21العـــدد   الـى    )2013شتـــاء  (  1العــدد   من  الدليل  
   Aldaleel.pdf-http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA  :الرابط على الموقع العلمي

 hp?id_product=233&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.p: الرابط على المتجر اإللكتروني

  معن عبدالباري قـاسم صالح: إشراف ومراجعة  -  اصـــدارات نفسانيـــــة اساسيــــــة - 
 التاريخ اإلجرامي للجنس البشري  –عنف  سيكولوجية ال: 55كتـــاب االسبـــوع رقم  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR55MaanPsychologyOfViolence.pdf 
 النفس والجنس والجريمة  :54  كتـــاب االسبـــوع رقم

helBook.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/BR54MaanFad 

  قـاموس علم النفس الشرعي: 53  كتـــاب االسبـــوع رقم
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR53MaanDictForensicPsy.pdf 

  
  

 صـــــادق السامرائــــي -!! العقـل العاطل والوهم الفـاعل )267(ومـا سـواهـــــا   
 310820.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa267 

 سداد صادق التميمي - !!جائحــــــــــــــة كورونــــــــــــــــا ابعــــــــــــــــــــــاد نفسيــــــــــــــــــــة
 CoronaPendemiePsy.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSaddad 

 سداد صادق التميمي - الف باء فيروس كورونا  
 ABCoronaVirus.pdf-://www.arabpsynet.com/Documents/DocSaddadhttp 

 سداد صادق التميمي - الطاعون والدولة االموية  -االوبئة وتاريخ البشرية
 Pendemie&History.pdf-dhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSadda 

 أريج إبراهيم عبد الحميد - بين الواقع والمعوقـات" التقويم البديل" أهمية تقويم األنشطة المدرسية  
ivityEval.pdfSchoolAct-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAreeg 

 صـــــادق السامرائــــي - !!الرخاوي والنفس العربية
 /Documents/DocSamarraiRakhawy&ArabPsy.pdfhttp://www.arabpsynet.com 

 مالك بدري - مستقبل علم النفس اإلكلينيكي في عالمنا المتغّير
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBadriFuturePsychology.pdf  

  قـاسم حسين صالح - فهمه السياسيون عن الشخصية االرهابيةما ال ي
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimTerrorismPersonality.pdf 

  قـاسم حسين صالح - سة في انتحار األدباءدرا!... األديبات المنتحرات..نعيمة البزاز آخر  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimSuicideWritersStudy.pdf 

  )1440(الحج  مدى انتشار االضطرابات النفسية بين الحجاج القـادمين ألداء فريضة  
 عمر بن حامد السليمى -صالح الجيلي الشيخ السماني-عبد هللا بن حميد السهلي    -دمحم بن نوفيع الشمانى     

 sordersInPilgrims.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocElshaikMentalDi 

 ـــــادق السامرائــــيص -  !!إبن سينا والنفس الُمتصّورة (266)ومـا سـواهـــــا  
 170820.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa266 

  يوسف قدوري - علم النفس العصبي الغّدي االساس العلمي للممارسة السريرية
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKaddouPsychoNeurology.pdf 

 مريةالبشير مع -رسالة إلى العياديين  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriaTheCliniciansMessage.pdf 

 البشير معمرية  - غياب التالميذ كمؤشر لعزوفهم عن الدراسة
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriaSchoolAbsenteeism.pdf 

 البشير معمرية -    سيكولوجية الوجود األفضل، أو الرفـاه النفسي أو الحياة الطيبة
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriaWellBeingPsy.pdf 

 البشير معمرية - طبيعة المتغيرات النفسية ومنهجية بحثها
 uments/DocMaamriaPsyVariables&ResearchMeth.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Doc 

 البشير معمرية - "آليات وضوابط"
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriaMechanisms&Controls.pdf 

 أحمد الزاهير -الغالي أحرشاو - المعرفيةالسيكولوجيا في عهد  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaouZaherCognitivePsychology.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي .د -!! ما ينفع وال ينفع  ) 265(ومـا سـواهـــــا  
 070820.pdf-aa265http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawah 

 

: http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR55MaanPsychologyOfViolence.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR54MaanFadhelBook.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR53MaanDictForensicPsy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa267-310820.pdf 
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http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSaddad-Pendemie&History.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAreeg-SchoolActivityEval.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiRakhawy&ArabPsy.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBadriFuturePsychology.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimTerrorismPersonality.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimSuicideWritersStudy.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocElshaikMentalDisordersInPilgrims.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocElshaikMentalDisordersInPilgrims.pdf 
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-  

 

 

 

  
  

 2020 للعامشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ - 
 لشبكة العلوم النفسية العربية  قـاسم حسين صالح  جائزة  

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf  :دعوة للترشح للجائزة 
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الجوائز على الشبكةدليل  

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 الجوائز على المتجر اإللكترونيدليل  

 ) 2019الى العام    2010من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf 

  2021 للعامي العلــوم النفسانيــة  فــ  الراسخـون - 
  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس -

  Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام   - 
 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
 ) 2020الى العام    2003من العام  ( مكرّمةالشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية ال

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2020.pdf  

 2020 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
  "في اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةو الدراسات   ألبحاثلعزيز موسى ثابت لعبد ا كرسي  "
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  : لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

   http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm: الكراسي العلمية  على موقع الشبكة
  
 

   في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2020 الفخريـــة  العضويـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3 

  ـخالراســــ الشريــــكعصوية   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

   المميّــز  الماســـي الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

   الماســي الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 

   في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2020 ة الشرفية  العضويـــ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3  

  الُمميّــــز الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

  الذهبــــي الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

 

facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com                    يـر اإللكترونـالمتج: facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL161-162/NewsL161-162-050920.pdf             http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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