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   البقـــاء للــــه وحــــده... كبـــرهللا أ
 اعالمهما من علمين يفقد العربي النفساني والتحليل العربي النفساني الطب

     الرويعـــــي علـــــي البروفيســـور
 ليبيا -النفساني لطبا استاذ 

 erwww.facebook.com/photo.php?fbid=3354445794638504&set=a.153967724686343&type=3&theat 

    صفـــوان مصطفـــى البروفيســـــور
 فرنسا/  مصر - النفساني التحليل ستاذأ 

 www.facebook.com/photo.php?fbid=3351485404934543&set=a.153967724686343&type=3&theater 

بهذه المناسبة االليمة، ال يسعني واعضاء الهيئة االستشارية والعلمية لشبكة العلوم النفسية العربية، اال ان نتقدم إلى  
وأهلهما و أصدقـائهما و زمالئهما و كافة أطباء النفس وعلماء النفس في الوطن العربي، بأخلص    أسرتي الراحلين

ه الواسعة  وأصدق مشاعر التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين هللا جل في عاله أن يتغمدهما برحمت
 ويسكنهما فراديس جنانه

 
  العربية تحيي الذكرى االولى لوفـاة عميد الطب النفساني الفـلسطينيمؤسسة العلوم النفسية  

 البروفيسور عبد العزيز موسى ثابت
  في دولــــة فـلسطيــــن الصحــــة النفسيــــة: إعادة نشر كتابه الرقمي

  )واقـع الصحـة النفسيـة فـي الوطـن العربـي  " ( الكتـاب األبيـض: "سلسلـة اصدارات
 ) 2020نوفمبر   19 مدة شهر بداية من% 50فيض  تخ( اب  رابط شراء الكت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=70&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB.ThabetB2:ةقدمـالفهرس والمرابط  

  عاما 21...شبكة العلوم النفسية العربية   01/01/2021... قريبـــــا
  زاتعامـــا من اإلنجا 18... عامــــا من الـــكدح 21

  التأسيس من 21 عامها بمناسبة دخولهاللعام   تدوين كلمة لكم في السجل الذهبيندعوكم  
53967724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3349050591844691&set=a.1 

  اشتراكات العضوية  )... نذهــــب ابعـــــد... معــــا( موسسة العلوم النفسية العربية
 2021للعام   " النفسية العربيةمؤسسة العلوم  ة  عضوي  دعوة لالشتراك في

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3351702311579519&set=a.153967724686343&type=3&theater  

  االشهـــار خدمـــات )... نذهــــب ابعـــــد... معــــا( موسسة العلوم النفسية العربية
 ـــات والدعايــــةاالعالن... 2021خدمـــات االشهـــار للعام  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3354378724645211&set=a.153967724686343&type=3&theater   

  مراسـالت قـائمــات تحديـــث )... نذهــــب ابعـــــد... عــــام( موسسة العلوم النفسية العربية
 2021تحديـــث قـائمــات مراسـالت للعام  

  تحديث قـائمات مراسالتنايتم  بداية كل عام الى  مع  
ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3368146076601809&set=a.153967724686343&type=3&theaterh 

 االشتراك في قـائمات مراسالتنا يتم من خالل النموذج التالي

http://arabpsynet.com/admin/AddMails.htm   
  

  2020 نوفمبر  20 الجمعة-172-170 ددــالع                           العلوم النفسية العربية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

www.facebook.com/photo.php?fbid=3354445794638504&set=a.153967724686343&type=3&theater 
www.facebook.com/photo.php?fbid=3351485404934543&set=a.153967724686343&type=3&theater 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=70&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB.ThabetB2-Content.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3349050591844691&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3351702311579519&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3354378724645211&set=a.153967724686343&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3368146076601809&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://arabpsynet.com/admin/AddMails.htm 


 

 

  
 

  )جديد  (  "وما ســــــوّاها  "  سلسلة الكتاب الرقمي - 

  صادق السامرائي. د -  أفكار نفسية  ...فـلنحيينه حياة طيبة
  2020 خريف  –االصدار التاسع  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=443&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=442&controller=product&id_lang=3 :ةالفهرس والمقدمـ

  )جديد  (   " نفسانـــي"   الرقمي الكتــاب سلسلـة - 
 موسوعـــــــة الصدمـــــة النفسيــــــة ...آخر االصدارات

  )آفـاق جديدة في التشخيص والمعالجة: االضطرابات التالية للصدمة(
 ) االمارات  / العراق  (  وليــد خــالد عبد الحميــد  . د -2020خريف  /  65االصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=435&controller=product&id_lang=3 :ةالفهرس والمقدمـ

  دليــــــــــــل االصدارات السابقـــــة
 )2020 ( 65دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

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

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

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2020  شتاء  23اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=437&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  )جديد  ( " وفي أنفسكم" الرقميـــة   السلسلة المكتبية

ــــوت  ...االصدارات آخر ــ ــ ــ ـــودة المكبــ ــ ــ ــ ــ ـــول عـ ــ ــ ــ ــ  حـ
  التحليل النفساني، سوريا –مرسيلينا شعبان حسن  د  .أ -  2020 خريف -22 داراالص

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=434&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=433&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

ــادات   ...قريبــا ــ ــ ــ... شهـ ـــة العربيـ ـــةالمدرســ ــ ــ ـــة الراهنـ ـــور ــ ــي زيعـ  )الجزء الثانـــــي( بحسب علــ
 ) تونس( جمال التركي  . اعداد واشراف د  - 2020خريف    - 23اإلصــــدار  

 book.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1504413696612776/?type=3&theaterwww.face 

  " شبكة العلوم النفسية العربية" االعمال العلمية المكتبية الرقمية للبروفيسور الغالـــي أحرشـــاو الصادرة في  
   ) 2020 أكتوبر(الثاني    اإلصدار

  رهانات استراتيجية للتنمية العربية... م والثقـــافة والتربيــة  العلــــ  :كتـــاب  إصدار إعادة
 2008 -  11 اإلصدار) "الكتاب العربي للعلوم النفسية"سابقـا  " ( نفساني  " للكتاب العربي  " السلسلة الرقمية  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3324416920974725&set=a.153967724686343&type=3&theater  
  

  في علوم النفس اصـــدارات اساسيــــــةمراجعة   - 
 صالح قـاسم عبدالباري معن  -  اللــغــــــــــــة والدمــــــــــــــــــــــــــاغ: 62ـوع رقم  كتـــاب االسبــ

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR62MaanMind&Language.pdf   

ــوع رق   صالح قـاسم عبدالباري معن  - دليل عمل تركيز االنتباه والقبول لعالج االكتئاب: 63م  كتـــاب االسبـ
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR63MaanWorkbookForDepression.pdf  

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=443&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=442&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=435&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=437&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=434&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=433&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1504413696612776/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3324416920974725&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR62MaanMind&Language.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR63MaanWorkbookForDepression.pdf


 
  

  

 )جديد  (  )المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
   )الجزء الرابع(   2020  خريف – 32العدد   ...آخر االصدارات

   الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة... »الكورونـا فـايروس«جائحة  : الملف  
  )ديةالسعو (  األستاذ الدكتور عبد هللا الطارقي: المشرف على الملف

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=441&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=440&controller=product&id_lang=3:   الفهرس واالفتتاحية

 بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس" إثراء  
 2020 خريف 32العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" ةبصائــــر نفسانيــــ" من مجلة    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

erhttps://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1392593734421764/?type=3&theat 
 

 الجزء الثاني    -بصائـر نفسانيـة  " دليـــل مجلـة  
 2020خريف  /  32الى العـــدد    24-23من العــدد   - فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2020.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 

 

ــا ـــ ــ  )عدد خاص( 2020 - 1شتاء  /  33العدد    ....قريبــ

  للصدمة من منظور عربي  اضطرابات الشدة التالية: الملف  

 الذكرى االولى لوفـاة عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابت بمناسبة احياء
 " نجم خَبا وَعَلم فقدناه... عبد العزيز ثابت. د. أ:" مع ملحق الملف

 السعودية  –اليمن  / علم النفس   –معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3378428698906880&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 

  )ب النفسمحكمة في علوم وطمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات"  -
  2020خريــــــــــــــف    – 67العدد   ..آخر االصدارات

  )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 :تاحيةالفهرس واالفت    
  مواضيع ملفـات األعداد المستقبلية

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

  2020ديسمبر  / كانون األول 3 -يصدر بمناسبة اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة   
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2603856086503589/?type=3&theater  

 

  )جديد  (   المجلة العربية للطب النفسي - 
  )2020 نوفمبر  (  2  العدد  32  المجلد

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=439&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
http://www.arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP32.2-Content.pdf  الفهرس واالفتتاحية:   

  
 

 دمحم السعيد أبو حالوة - إطاللة عامة: العالج القـائم على القبول وااللتزام
Accept&CommitmentTherapy.pdf-www.arabpsynet.com/Documents/Doc.AbouHalawa  

  معاذ قنبر -!!التحليـــــــــــــــــــل النفســــــــــــــــي للتفكيـــــــــــــــــــــر
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMouadhPsychoanalysisOfThinking.pdf   

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=441&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=440&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=439&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1392593734421764/?type=3&theater
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2020.pdf 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3378428698906880&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2603856086503589/?type=3&theater
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.AbouHalawa-Accept&CommitmentTherapy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMouadhPsychoanalysisOfThinking.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP32.2-Content.pdf 


 

 

  خالد عبد السالم -الغرب االستعماري و فن استنزاف الطاقة النفسية والعقـلية للمسلمين بلعبة الثور؟
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemColonialOuest.pdf 

  د خالد إبراهيم الفخراني.أ: ترجمة -علم النفس الرياضي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyMathematicalPsychology.pdf 

  زــــــــــــــــــم هللا بعزيــــــــال أفجعك
  مرسلينا شعبان حسن -"مصطفى صفوان"حداد وعزاء على المحلل النفسي الكبير فقيد العلم واإلنسانية  

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

  صادق السامرائي –قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy2.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy3.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy4.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy5.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy6.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy7.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy8.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثالث“ !!كلهأنت معنى الكون  ”) 1(من فيض نبض الطب النفسى  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230820.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي -) 75إلى    7من  : (الفصل األول“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 3(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240820.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي - )1(“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق: مقدمة في العالج الجمعى”: مقتطف من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300820.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي - الفصل األول“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 4(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD310820.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي - من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”) 1(جمعى  مقدمة في العالج ال: من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060920.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي - الفصل األول“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 5(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070920.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي - “من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة في العالج الجمعى  : من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130920.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل األول“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 6(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140920.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -)3: (“من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”جمعى  مقدمة في العالج ال: من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200920.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل األول“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 7(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210920.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثانى: من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة في العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270920.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل األول“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 8(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280920.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثالث: من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”الج الجمعى  مقدمة في الع: كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD041020.pdf  

  ييحيـــى الرخـــاو  -الفصل األول“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 9(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051020.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثالث: من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة في العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD111020.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل األول“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 10(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD121020.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي - الفصل الرابع: من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة في العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD181020.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -  )لوبفتح أقفـال القـ(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 11(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD191020.pdf 
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  يحيـــى الرخـــاوي - من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة في العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD251020.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -  )فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 12(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD261020.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي - من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة في العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD011120.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثانى) قفـال القـلوبفتح أ(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 13(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021120.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي - الفصل الخامس: من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة في العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081120.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 14(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091120.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي - األفكار الموءودة
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD141120.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -: الفصل السادس“ د إلى رحاب المطلقمن ذكاء الجما”مقدمة في العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD151120.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 15(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD161120.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي - )6المخاطبة رقم  : (كتاب المخاطبات مقتطف من: من: نقـلة مع موالنا النفرى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD171120.pdf   

 
 

  

 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  

  pdf-.com/Prizes/Prize2010http://www.arabpsynet.2019 : الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

  2020نوفمبر   30: آخر أجل للترشح

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    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  

hp?p=3http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.p  
 ) 2020الى العام    2003من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

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

 2020 للعامة  ــات النفسانيــدراساث والــلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
  "في اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةو الدراسات   ألبحاثعبد العزيز موسى ثابت ل كرسي  "
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  : لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

  et.com/ScChair/IndexScChair.htmhttp://www.arabpsyn : الكراسي العلمية  على موقع الشبكة

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL170-171/NewsL170-171-201120.pdf         http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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