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

  
 عيد ذكرى المولد النبوي الشريف

 كل عام وأنتم بخير
 ...أخلص واصدق التهاني بعيد ذكرى مولد رسول الرحمة المهداة للعالمين        

 ...بشيرا ونذيرا الذي أرسله هللا للناس كافة،
        ولكن أكثر الناس ال يعلمون...

اللهم صلِّ على سيدنا وسلم دمحم، صالة تخرجنا بها يا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا الشكل حتي  
 .يفهم، انك انت األ علم وال نعلم، انك عالَّم الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم

  .الة تمأل خزائن هللا نورا، وتكون لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمؤمنين فرجاً وفرحاً وسروراً اللهم صلِّ على سيدنا دمحم، ص
اللهم يا من جعلت الصالة على النبي من القربات، اتقرب اليك بكل صالة ُصلِّيت عليه من يوم النشأة الى ماال نهاية  

  .للكماالت
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1748616488861233&set=a.1485762011813350 

  
 

 

 2021اليوم العالمي للصحة النفسانية  
 !لنجعل هذا الشعار واقعاً ... الرعاية الصحية النفسانية للجميع

 رسالة منظمة الصحة العالمية
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1744949512561264&set=a.308761169513446  

   

  موسى الزعبي. د -ال بد من إعادة تعريف اإلنسان والصحة النفسانية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1744954085894140&set=a.308761169513446  
   

 رمضان زعطوط  . د-*!فـأين أنتم...تداعت الكروب وأنَّت القـلوب ...رسالــة الـى األطبـاء وعلمــاء النفس

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1744957572560458&set=a.308761169513446  
   

ــي. د - !!الكراسي والصحة النفسية/   !!هل توجد صحة نفسية  صـــــادق السامرائــ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1747175715671977&set=a.308761169513446  

  

  عامــــا من التأسيس 22 "ن.ع.ش"  – 2022جانفي    01 ...قريبــــا
 شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة

 عامــــا على الويــــب 19... يسعامــــا من التأس 22
 ) 2022 – 2000( عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس   22انجازات  

 2022للعام  " ن.ع.ش"سجل كلمتك في السجل الذهبي السنوي لــ
 شارك برأيــــــك من خالل النموذج التالي

http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 على صفحاتنا للتواصل االجتماعي

https://www.facebook.com/Arabpsynet  /    https://www.facebook.com/arabpsyfound/   

 على البريد االلكتروني
arabpsynet@gmail.com 

   

  2021 أكتوبر   22 الجمعة 207  - 206 ددــالع                             العلوم النفسية العربية ؤسسةاإلخبارية مل نشرةال

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1748616488861233&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1744949512561264&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1744954085894140&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1744957572560458&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1747175715671977&set=a.308761169513446
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
https://www.facebook.com/Arabpsynet
https://www.facebook.com/arabpsyfound/
arabpsynet@gmail.com


 آخراالصدارات -
ــــــادات   "ة العلوم النفسية العربيةشبك"أساتذة و أطباء في حق  ... شهــــــ

 وليد خالد عبد الحميد   -شبكة عتيدة انارت ظلمات أمتنا و ايقظت النائمين
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1746453835744165&set=a.308761169513446 

  غسان عبد هللا -جهود حثيثة وخيرة بذلت وتبذل تمكنت من توطين المفـاهيم النفسانية
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1747178559005026&set=a.308761169513446 

صل إلى ما خيل إلي أنه بعيد حتى االستحالة  كنت  يحيى الرخاوي -أحسب أنه من المستحيل أن يستمر ف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750172175372331&set=a.308761169513446 

 وليـــد سرحــــان - ...عمــل جبــار تعجــز عنــه مؤسســات كبيــره وجامعــات عربيــه
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750729905316558&set=a.308761169513446  

 خالـــد ابراهيـــم الفخرانـــي -  ...ــــــازال العطـــــــاء والجهـــــــد مستمـــــــراً ومـ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1751497185239830&set=a.308761169513446 

 عدنــــان التكريتــــي - على استمرارها وتقدمها رغم الظروف المحبطه" ن.ع.ش"حافظت  
book.com/photo/?fbid=1752292895160259&set=a.308761169513446https://www.face   

 

 14 مؤتمر النعقـاد الخامسة الذكرى  - 2021 أكتوبر 22 – 20  :العرب النفسانيين األطباء اتحاد
 )األردنعّمان،  (   - 2016أكتوبر    20/22 - "حفـل افتتاح المؤتمر" مقـاطع فيديو  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750849751971240&set=a.308761169513446 

 المؤتمــر" ألبـوم صـور "
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750851605304388&set=a.308761169513446  

 المجلة العربية للطب النفسي
 بكامل نصوصها)  32المجلد  (  2021، مايو   1مقـاالت العدد  

https://www.facebook.com/TheArabJournalOfPsychiatry 
629910&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750929718  

  علـــى مواقعنـــــاروابط   -" المجلة العربية للطب النفسي" و" االطباء النفسانيين العرباتحاد  "
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1751537108569171&set=a.308761169513446  

 ) االردن( محضـــر اجتماعـــــات اتحـــــاد األطبـــــاء النفساييــــن العــــــرب بعّمـــان  
 التقرير االدبي و المالي مدرج ضمن المحضر

 جمـــال التركــــي. عداد دإ -2016 أكتوبر - المؤتمر الرابع عشر للطب النفساني العربي
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1751670601889155&set=a.308761169513446  

 2016القـانـــون األساســــي الجديـــد لالتحــــاد  
  2016 اكتوبر  -االستثنائي على هامش مؤتمر االتحاد الرابع عشر بعّمان   في االجتماع العام تم المصادقة عليه

http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-NewStatus.pdf 
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1752297788493103&set=a.308761169513446 

  
 

  "أصلــح باَلهـــم" :تأسيـــس مجلـــة ...قريبـــــا
  يمجلــة نصــف سنــوية تهتم بعلــوم وطــب النفــس من منظــور إسالمــ

  الى عضوية هيئة التحرير   للترشح دعوة
 جمال التركي. رئيس المؤسسة ورئيس تحرير المجلة د ترسل الطلبات باسم

  arabpsynet@Gmail.com :على البريد التالي

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750251788697703&set=a.308761169513446 
 

 المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
 ) 2021 -خريـــف  ( ـاص  عـــدد خــ -  35ملحـــق العـــدد  

 اللياقـــة النفسانيــة والفكريـــة لالنسـان العربــي" اليــوم السنـــوي السادس  
 الذكرى السنوية السادسة لرحيل العالم النفساني العربي البروفيسور دمحم احمد النابلسي

تونس –الطب النفساني   -جمال التركي  . د: إشراف  
  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3:لعددتحميل ملحق ا

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp-Content.pdf الفهرس واالفتتاحية:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1746453835744165&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1747178559005026&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750172175372331&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750729905316558&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1751497185239830&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1752292895160259&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750849751971240&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750851605304388&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/TheArabJournalOfPsychiatry
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750929718629910&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1751537108569171&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1751670601889155&set=a.308761169513446
http://arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-NewStatus.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1752297788493103&set=a.308761169513446 
arabpsynet@Gmail.com
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750251788697703&set=a.308761169513446 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp-Content.pdf 


  الجزء الثانيتحديث   –" بصائـر نفسانيـة  " دليـــل 
 2021خريف    35العـــدد  ملحق  الى    24-23من العــدد   - فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3  

 

 في شبكة العلوم النفسيةوالدراسات    األبحاثقـاعدة بيانات  
  " نفسانية بصائر  مجلة من 35 العدد باعمال والدراسات األبحاث ناتبيا قـاعدة إثراء

 www.arabpsynet.com/paper/default.asp: رابط البحث في قـاعدة البيانات

  http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm: الملخصات في قـاعـدة البيانـات  إدراجنموذج  
  

  محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
 2021 ربيع – 72د  العد- العدد االخير

  حسينة زكراوي. د. ا: على الملفة  المشرف -"ير اإلسالمـور الفكـا من منظــس وعلومهــالنفـــ" :) 2الجزء  (  الملف

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3 :لعددتسّوق ا  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=472&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية  

 الخامسالجزء  تحديث   – "نفسانيات"دليـــل  
 2021 ربيع–72العدد  إلى    2019صيـــف  –62من العدد   -فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3 

 

 في شبكة العلوم النفسيةوالدراسات    األبحاثقـاعدة بيانات  
 " اتنفســــانيـــــ "من مجلة   72باعمال العدد  والدراسات    األبحاثإثراء قـاعدة بيانات  

 www.arabpsynet.com/paper/default.asp: رابط البحث في قـاعدة البيانات

  http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm: الملخصات في قـاعـدة البيانـات  إدراجنموذج  

 

  

  )تونس( جمـــال التركـــي. د-عبـــادة وعـــالج نفسانـــي... الذكـــر - "قريـــــــب إذا دعـــــــان"سلسلــةّ  -
 

  1202 خريف  /العاشراإلصـــدار  
  )ابراهيمالى سورة    هودمن سورة  4الجزء  ( " أذكـــــــار قرآنيـــــــة  "

  Karib10.pdf-Books/eBhttp://www.arabpsynet.com/apne: تحميل حر من الموقع العلمي
 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=479&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  2021 خريف / الحادياإلصـــدار  ...  قريبا  
  )الكهفالى سورة    الحجرمن سورة  5الجزء  ( " أذكـــــــار قرآنيـــــــة  "

k.com/photo/?fbid=1745776485811900&set=a.308761169513446https://www.faceboo  
 

  مكتبية محكمة في علوم وطب النفس  اصدارات -" نفسانـــي"الكتاب العربي  سلسلـة - 
 ها قد ُعدنـــا يا تاْمْبيَـــــه –اإلستــــرداد والتخطّـــي   -2021خريف     68 اإلصدار

 ة، وفي المعانــاة، والحتميــاتعلم نفِس النمــوِّ عند الشيخوخــة، والتقـاعديــ
رامي بين اإلنسان والقََدر  اللُّطفـانية فـلسفُة التفـاعِل الضِّ
 الرِّضائية قبولٌ وتكيٌُّف استيعابي بين البرِيَّة مع المنِيَّة

 لبنان -أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية   -المعّلم علي زَْيعور
 امريكا/ تكساس   -يا علي زَْيعورالطبيب النفسي زكر 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=484&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3:ةمـالفهرس والمقد
 

www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=472&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib10.pdf
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=479&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1745776485811900&set=a.308761169513446
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=484&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3


 

  

  دليــــــــــــل اإلصدارات السابقـــــة
 )2021 ( 68دد  ــالعإلى     ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

   apneBook4.pdf  -Aldaleel-http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF  :الرابط على الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=461&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني

 

 أفكار نفسية...فـلنحيينه حياة طيبة - "ســــــوّاها  وما  " سلسلة   -

  يبةية لحياة طانأفكار نفس 
  السامرائي صادق. د - 2021صف–العاشراإلصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=466&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
 http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWM10Cont&Pref.pdf 

 

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... "راإلنسان و التطو " سلسلــــة   - 
 )الثالثالجزء  ( اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   - 2021شتاء24اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    

  dex.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/in:ةالفهرس والمقدمـ
Content.pdf-www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB24/Rak24Winter2021 

  

 النفسانيةإصدارات مكتبية في الثقـافة  -" وفي أنفسكم"الكتاب العربي  سلسلة -

ــادات   ــ ــ ـــور... شهـ ـــةبحسب علــــي زيعـ ــ ــ ـــة الراهنـ ــ ــ ــة العربيـ ــ  )الجزء الثانـــــي(المدرسـ
 )تونس( جمال التركي  . اعداد واشراف د  -2020خريف    - 23اإلصــــدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    
 bpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3http://www.ara:ةالفهرس والمقدمـ

Content.pdf-Zayour-23/eBHS23-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS 
 

  
 )عبر منصة الزوم  اونالين(العلمي التاسع    مؤتمرال

  الّصّحة الّنفسّية طويلة األمد للّسوريّين واحتياجات المرحلة القـادمة: بعنوان
 الجمعية السورية للصحة النفسية: تنظيم  

 مكة المكرمة   - السادسة والنصف مساء بتوقيت تركيا  إلىالتاسعة صباحا   -  2021أكتوبر    23السبت  
www.arabpsynet.com/Congress/Cong.SAMH9thConf2021-Pr.pdf 

 

***   ***   *** 

عـــن بعـــــد"المؤتمــر الدولــي الرابــع   " 
 واقع الصحة النفسية والعضوية المهنية للمستخدمين في المؤسسات الخدماتية واالنتاجية

 "الصحة المهنية عنوان الرفـاهية ونوعية الحياة في العمل" :تحت شعار
 ، قـاعة المحاضرات الكبرى 2ة الجزائرجامع  - 2021اكتوبر   18-19

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
http://arabpsynet.com/Congress/CongJ36-IVConfInterEnLigneAg.pdf 

 
 
 

  صادق السامرائي –ومـا سـواهـــــــــــــــــــــــا  
  !!ىــــــــــــــــــــــــــــــــال والُمبتل  )316( ومـا سـواهـــــا

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa316-191021.pdf 

  )2!! (سلوك الكراهية )315( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa315-111021.pdf 

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=461&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=466&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook4.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWM10Cont&Pref.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB24/Rak24Winter2021-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS-23/eBHS23-Zayour-Content.pdf
www.arabpsynet.com/Congress/Cong.SAMH9thConf2021-Pr.pdf
http://arabpsynet.com/Congress/CongJ36-IVConfInterEnLigneAg.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa316-191021.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa315-111021.pdf


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL206-207/NewsL206-207-221021.pdf        http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

  

 صادق السامرائي –شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها  .. بــــــواولهـــــم مــــــــا كس
   !!إبن وافد اللخمي الوزير الطبيب/  !!إسحاق بن علي الزهاوي رائد السلوك المهني

 !!إبن خفـاجة األندلسي الشاعر العفيف  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow30-071021.pdf 

 !!الخطيب البغدادي/  !!المسعودي واإلنحراف الوراثي/  !!بدر الدين بن قـاضي بعلبك الطبيب الَورِع
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow31-131021.pdf 

   !!إبن النديم وكتاب الفهرست/  !!واللوغاريتمات) الجزائري(إبن حمزة المغربي  
 !!أبو البقـاء الرندي ورثاء األندلس 

211021.pdf-WaMaSalakow32-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai  
  

  مقـــــــــــــــــــــــاالت ودراســـــــــــــــات
   خالد إبراهيم الفخراني - اـــــــــــــــــــــــــــد قراءتهـــــــــــــــــــد وقواعـــــــــــــــــــة الجســــــــــــــــــــــــلغ

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyBodyLanguage.pdf 

  الرخاوي يحيى –) مرورا بالعالج الجمعى(“من حركية الجنون إلى رحاب الناس”من كتاب  
 )من؟ 10(دمحم ) مقـابلة(مرور  : الثالث  الفصل

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD101021.pdf 

  الرخاوي يحيى –) مرورا بالعالج الجمعى(“ من حركية الجنون إلى رحاب الناس”من كتاب  
 )من ؟ 9(“ ة فى العالج الجمعىبداية المشارك”الفصل الثانى  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091021.pdf 

 موسى الزعبي -    واللغـــــــــــــــــــــة الفطـــــــــــــــــــــرة سيكولوجيـــــــــــــــــــــة مدخـــــــــــــــــــــل
 )15 – 14 – 13( مقـــــــــــــــــــــــــــــاالت  

www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy5.pdf 

 )نموذج التدريس الموجه للدماغ(غ بالتدريس الفعال  ربط أبحاث الدما 87كتـــاب االسبـــوع رقم  
  عبد الحكيم دمحم بن بريك  : الدكتور    إشراف/  البطاطيرحاب سالم  : عرض وتلخيص

 معن عبدالباري قـاسم صالح  . د.أ: وتحرير  مراجعة
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR87MaanBrain&Teaching.pdf 

 
  

 

  في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2021العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3 

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

  المميّــز  الماســـي كالشريــــعصوية
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 2021ة الشرفية  العضويـــ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3 
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