
TheFifthWeek'sAnnu
al-DELL.doc

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

 
  *** *** ***كل عام و انتم وأمتنا واالنسان في العالمين بخير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  )2021سبتمبر  / أوت  ( العلميــــة والمواعيــــد المحطــــات
www.arabpsynet.com/Documents/APN-Agenda2021.pdf   

 

  2021- 2020للسنة االكاديمية  " مؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة"اسبـــوع منجزات  
 2021أوت    9 إلىأوت    3من  

  )2021قبـــل العطلــة السنويـــة للعام    األخير األسبوع(
 

 2021أوت    03االثنين  
 العلميـة السنويــةالمحطات والمواعيــد  : 1هل تعلـــــم

 Agenda2021.pdf-www.arabpsynet.com/Documents/APN 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1694399034282979&set=a.308761169513446 

 

 2021أوت    04الثالثاء  
 المجالت والدوريات والنشرات االخبارية في علوم وطب النفس :2هل تعلـــــم  

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1695054737550742&set=a.308761169513446  
 

 2021أوت    05 األربعاء
 االصدارات المكتبية الرقمية في علوم وطب النفس: 3هل تعلـــــم  

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1695841914138691&set=a.308761169513446  
 

 2021أوت    06خميس  ال
 المعاجم والموسوعات في علوم وطب النفس: 4هل تعلـــــم  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1696456177410598&set=a.308761169513446  
 

 2021أوت    07الجمعة  
 الجوائز والتكريم: 5هل تعلـــــم  

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1697190747337141&set=a.308761169513446  
 

 2021أوت    08السبت  
 " .ن.ع.ش" الموقع العلمي   :منجزات 6هل تعلـــــم  

/http://www.arabpsynet.com 
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1698039637252252&set=a.1485762011813350  

 

 2021أوت    09األحد  
 المتجــر اإللكترونــيمنجزات  :  7هل تعلـــــم  

http://www.arabpsyfound.com 
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1698757770513772&set=a.308761169513446 

  

 " نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي" اليوم السنوي الثاني لــ
 مؤسســـة العلـــــوم النفسيــــة العربيـــــــة

 :بــ 2021سبتمبر   1تحتفـــــل يوم  
 "نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي" اليوم السنوي الثاني لــ 

 للبروفيسور يحيى الرخاوي

  2021  رسبتمب  17 الجمعة 201-200 ددــالع                      العلوم النفسية العربية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

www.arabpsynet.com/Documents/APN-Agenda2021.pdf  
www.arabpsynet.com/Documents/APN-Agenda2021.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1694399034282979&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1695054737550742&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1695841914138691&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1696456177410598&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1697190747337141&set=a.308761169513446 
http://www.arabpsynet.com/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1698039637252252&set=a.1485762011813350 
http://www.arabpsyfound.com
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1698757770513772&set=a.308761169513446 


 آخر االصدارات -
 

 عامها الخامس عشر على الويب" اإلنسان والتطور"بمناسبة دخول النشرة اليومية  
  تونس –جمال التركي   - "ان تصل الكلمة الى اصحابها"التكريم الحق هو  

ook.com/photo/?fbid=1714697215586494&set=a.308761169513446https://www.faceb 
  

 نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي
 مقتطفــــــات حـــول النظريــــة

 بروشير المقتطفـات
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBiorhythmicPsyBr1.pdf 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1715229422199940&set=a.308761169513446  
 

 "االنسان والتطور "سلسة االصدارات المكتبية الرقمية  
 2020ربيع  : اإلصدار الثاني والعشرون

 )1الجزء  ( نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي  
 )تحميل حر( الفهـرس والمقدمـة  

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak22Autumn20 

 تسّوق الكتاب الرقمي من المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3 

 

***   ***   *** 
 2020ربيع  : اإلصدار الثالث والعشرون

 )2الجزء  ( نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي  
 )تحميل حر( الفهـرس والمقدمـة  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak23Autumn20-Content.pdf 

 تسّوق الكتاب من المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3 

 

***   ***   *** 
 2020ربيع  : والعشرون اإلصدار الرابع

 )3الجزء  ( نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي  
 )حر  تحميل( الفهـرس والمقدمـة  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak24Winter21-Content.pdf 

 تسّوق الكتاب من المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 

 

 2002 العام)  ستونـــ(  صفـاقـــس الى الرخـــاوي يحيـــى البروفيســـور زيـــارة :للذكـــــرى
  عن الطــــب النفســــي الجمعـــــيالبروفيسور الرخاوي يحاضر في تونس  

  زيـــارة  ال"ألبــــوم"صـــور من  
161409657275443&id=100002193491869https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4  

 النفس وطب علوم في المؤسسة  موسوعاتو  معاجـــملالسادس   السنـــوي األسبوع
  2022 - 2021والجامعية    األكاديميةبمناسبة استهالل السنة  

 2021سبتمبـــــر   08 إلى 02مـــن  
  2021سبتمبر   02

 

  د جمال التركي  : إعداد - النفـــس  فــي علـــوم وطـــب" الُموسَّـــع"المعجـــم  
 )فرنسي –إنكليزي  -عربي(النفـــس   وطـــب علـــوم فــي يـــــــــالعرب عــــــــالُموسَّـ  

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3 

 )مجانــــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول  
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aefFree.pdf 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1714697215586494&set=a.308761169513446
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBiorhythmicPsyBr1.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1715229422199940&set=a.308761169513446 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak22Autumn20-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak23Autumn20-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak24Winter21-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4161409657275443&id=100002193491869
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aefFree.pdf


  )عربي - فرنسي –إنكليزي  ( النفـــس وطـــب علـــوم فــي زيـــــــــاالنكلي ــعـــــالُموسَّـ  
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3 

 )مجانــــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول  
 http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaFree.pdf  

   

***   ***   *** 
 )عربي –إنكليزي    - فرنسي( النفـــس وطـــب علـــوم فــي يـــــــالفرنس عــــالُموسَّـ

 سّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسةرابط ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3 

ــي(  رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول  ) مجانــ
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaFree.pdf 

 "الموّسع"لوحة االعالن عن اصدارات المعجم  
PubBr/APF.MouwassaPubBr.pdf-http://arabpsynet.com/AFP  

 

  2021 سبتمبر 03
  

 فــي علـــوم وطــــب النفــس" ــح الموّحـــدلالمصط"المعجـم  
 معجم مشترك من انجاز نخبة من أبرز أطباء وعلماء النفس العرب

  )فرنسي –إنكليزي  - عربي( النفـــس وطـــب علـــوم فــي يـــــــــالعرب دــــــالموّحـ  

 )سوريا  ( دالرحمان ابراهيم  عب –) مصر  ( عبدالستار إبراهيم  : اشـــراف
 )تونس  ( جمال التركي  : اعــــداد

  )الجزائر  ( كريمة عالق   –) السعودية  ( عبدهللا الطارقي   –) سوريا  ( يوسف لطيفة  : مراجعــة
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3 

 ) مجانــــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf 

 

***   ***   *** 
  )عربي - فرنسي –إنكليزي  ( النفـــس وطـــب علـــوم فــي زيـــــــــاالنكلي دـــــــالموّحـ

 )السودان  ( مالك بدري   –) مصر  ( أحمد عكاشة: اشــــراف
 )تونس  ( جمال التركي  :اعـــداد

  )العراق  ( فـارس كمال نظمي –) االردن  ( وليد سرحان  : مراجعـــة
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3 

ــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول    ) مجانــ
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Eng.pdf 

 
***   ***   *** 

  )عربي –إنكليزي    - فرنسي( النفـــس وطـــب علـــوم فــي يــــــــالفرنس ــدــــالموحّ 

 ،)المغرب  ( ،الغالي احرشاو)لبنان  ( دمحمأحمدالنابلسي  : اشــــراف
 )تونس  ( جمال التركي  :اعـــداد

 )تونس  ( ،يسر معلى  )المغرب  ( ،مصطفى شكيب) فرنسا   - المغرب( عبدالهادي الفقير: مراجعـة
 ابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسةر 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3 

ــي( مصطلحات الحرف االول  رابط تحميــل    ) مجانــ
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Fr.pdf 

  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaFree.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaFree.pdf
http://arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.MouwassaPubBr.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Eng.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Fr.pdf


 

  

  2021 سبتمبر 04
  

 جمال التركي: إعداد -فــي علـــوم وطـــب النفـــس" الوجيـــز"المعجـــم  

 )فرنسي –إنكليزي  - عربي(النفـــس   وطـــب علـــوم فــي يـــــــالعرب زـــالوجيـــ
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

ww.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3http://w 

 )مجانــــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول  
http://arabpsynet.com/eDictBooks/ALIF.aefShort.pdf  

***   ***   *** 
 )عربي -  فرنسي –إنكليزي  ( النفـــس وطـــب علـــوم فــي زيـــــــاالنكلي زـــالوجيـــ

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound. 

ــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول    ) مجانــ
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaShort.pdf  

 ***   ***   *** 
 )عربي –إنكليزي    - فرنسي( النفـــس وطـــب علـــوم فــي يـــــــــالفرنس زــــــالوجيــ

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
d.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfoun 

ــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول    ) مجانــ
 http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaShort.pdf  

  

 2021 سبتمبر 05
  

  د جمال التركي: إعداد -  في علم النفس الجنسي" المختص"المعجم  
  الجنسي النفس علم في"  يــــــــــــالعربالمختص  "

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3 

ــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول    ) مجانــ
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictSexualArFree.pdf 

***   ***   *** 
 الجنسي النفس علم في "زيـــــــاالنكليص  ـــــــــالمخت"

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3 

ــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول    ) مجانــ
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictSexualEngFree.pdf 

***   ***   *** 
 الجنسي النفس علم في "يــــــــــالفرنسص  ــــــــــالمخت"

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3 

ــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول    ) مجانــ
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictSexualFrFree.pdf  

 ) تحميل مجاني(  في علم النفس الجنسي" المختص  " دليل المعجــم  
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/ALMukhtassSexual-Daleel.pdf 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=254&controller=product&id_lang=3 
 

  د جمال التركي: إعداد -  اضطرابات الوجدانفي  " المختص  " المعجم  
  الوجدان طراباتاض في"  يــــــــــالعربالمختص  "

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3 

 )مجانــــي( ــل مصطلحات الحرف االول  رابط تحمي
dfhttp://arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictAffectiveArFree.p 

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/eDictBooks/ALIF.aefShort.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaShort.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaShort.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictSexualArFree.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictSexualEngFree.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictSexualFrFree.pdf 
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/ALMukhtassSexual-Daleel.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=254&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictAffectiveArFree.pdf


   

  

 الوجدان اضطرابات في زيــــــــاالنكليص  ـــــالمخت 
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

uct=237&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_prod 

 )مجانــــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول  
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictAffectiveEngFree.pdf  

***   ***   *** 
 الوجدان اضطرابات في يـــــــالفرنسص  ـــــــــالمخت

 تجر االلكتروني للمؤسسةرابط تسّوق المعجم الرقمي من الم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=393&controller=product&id_lang=3 

ــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول    ) مجانــ
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictAffectiveFrFree.pdf  

***   ***   *** 
 )مجاني( تحميل   الوجدان  اضطراباتفي  " ــصالمختــ" دليــــل المعجم  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=347&controller=product&id_lang=3   
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 جمــــال التركــــي :اعـــداد   - فــي علـــوم وطـــب النفـــس " المبرمــــــج"ـــم  المعج" ســـي دي  "يوم  
" سي دي/ االصـــدار ا العربـــي االنكليـــزي  " سي دي/ االصـــدار الكامـــل  " سي دي: أربعــــة اصــــدارات

 لفرنســـياالصـــدار ا االنكليـــزي ا" سي دي/ االصـــدار العربـــي الفرنســـي  
 رابط المعاجم على الموقع العلمي للشبكة

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IndexElmoubarmaj-Ar.htm&current_c2=5 

 رابط المعاجم على المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=29&controller=category&id_lang=3 
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 جمــــال التركــــي :اعـــداد - فــي علـــوم وطـــب النفـــس " التفـاعلــــي"الشبكـــي    المعجـــم" 
 )فرنسي –إنكليزي    - عربي  ( العربي " التفـاعلــــي"المعجـــم الشبكـــي  

 بحث عن ترجمة مصطلح نفساني عربي
rchArForm.htmhttp://arabpsynet.com/AR/Sea 

 أصف ترجمة مصطلحات عربية
http://arabpsynet.com/propar/arPropForm.htm 

 صفحة المصطلح النفساني العربي غلى الفـايسبوك
https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks  

  

***   ***   *** 
Dictionary “Attafa3ly” of Psychiatry & Psychology 

English - French – Arabic 
Search for the translation of an English psychological term 

http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm 

Add translation of English terms 
http://arabpsynet.com/propeng/engPropForm.htm 

"Attafa3ly" english on facebook 
https://www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks  

 

***   ***   *** 
Dictionnaire "Attafa3ly" de psychiatrie & de psychologie 

Français - Anglais – Arabe 
Rechercher la traduction d'un terme psychologique français 

http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm 
Ajouter la traduction des termes français 

http://arabpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm 
“Attafa3ly” français sur facebook 

https://www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=393&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=347&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictAffectiveEngFree.pdf
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictAffectiveFrFree.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IndexElmoubarmaj-Ar.htm&current_c2=5
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=29&controller=category&id_lang=3
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm
http://arabpsynet.com/propar/arPropForm.htm
https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks
http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm
http://arabpsynet.com/propeng/engPropForm.htm
https://www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks 
http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm
http://arabpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm
https://www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks 


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

www.arabpsynet.com/Weekly/NL200-201/NewsL200-201-170921.pdf    http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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 الرحمــــــان إبراهيــــــمعبــــــد  : اعداد - فــي علـــوم وطـــب النفـــس " الموسوعـــــــات" 

 ) الجــــــزء االول( موسوعــــــة األعــــــالم في العلــــــوم النفسانيــــــة  
 على المتجر االلكتروني" الموسوعـــــــات   "

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3 

 ) اصدار واحد( حـــرف األلــــف   -" األعالم" رابط تسّوق الجـزء االول من موسوعة  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=72&controller=product&id_lang=3http:// 

 

 النفسانيــة العلــوم لتوطيــن السادس  السنــوي اليــوم...2021 سبتمبر14 
  الســـودان  -الذكـــرى التاسعـــة الختفـــاء البروفيســـور عمـــر هــــارون الخليفــــة   "

  " علـــــوم النفســــة العربيــــةتنظيــم مؤسســـة ال
 ووفـــاء للبروفيســـور العالـــم عمـــر هـــارون الخليفـــة  إخالصوقفـــة  

 الطب النفساني، تونس  –جمـــال التركــــي  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724859767903572&set=a.308761169513446  

 

  ملفـــات االعمــال التــى اهتمــت بتوطيـــن العلـــوم النفسانيـــة
  فهرســــة الملفـــات الصــادرة فــي الدويــات شبكة العلوم النفسية العربية 

 تونـــسالطـــب النفسانـــي،   –جمـــال التركــــي  : إعـــداد
 "مؤسسة العلوم النفسانية العربية"رئيــــس  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724897844566431&set=a.308761169513446 
 

  ـــوم النفسانيـــةصـــدارات مكتبيــة فـــي توطيـــن العلا
  فهرســــة االعمـــال المكتبيــة الصادرة في شبكة العلوم النفسية العربية

  الطـــب النفسانـــي، تونـــس  –جمـــال التركــــي  : إعـــداد
 "مؤسسة العلوم النفسانية العربية"رئيــــس  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724915714564644&set=a.308761169513446  
 

  أبحاث ودراسات في توطيـــن العلـــوم النفسانيـــة
  فهرســــة الدراســـات واألبحاث المدرجة في قـاعدة بيانات شبكة العلوم النفسية العربية

 الطـــب النفسانـــي، تونـــس  –تركــــي  جمـــال ال  :إعـــداد
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724925531230329&set=a.308761169513446 

 

ــــــن العلــــــــــ: خـــاص    عدد   ـــوم النفـسانيـــــــــةتوطيــــــ
  "بصائر نفسانية  "من المجلة العربية   34ملحق العدد  

  الطـــب النفسانـــي، تونـــس  –جمـــال التركــــي  : إشـــــراف
ــي( رابـــط تحميـــل الملحـــق     ) مجانــ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs34/eJbs34Supp.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724943994561816&set=a.1485762011813350  

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=72&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724859767903572&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724897844566431&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724915714564644&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724925531230329&set=a.308761169513446
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs34/eJbs34Supp.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724943994561816&set=a.1485762011813350
www.arabpsynet.com/Weekly/NL200-201/NewsL200-201-170921.pdf 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
facebook.com/arabpsyfound
arabpsynet.com
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com

