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ــة1.1 ــدارات المكتبيــ اإلصــ

 

ــور -  docx.- زيع  

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

  
 2022كل عام وانتم بخير  

 ...اللهم اكتب لنا الخير كله في هذا العام

 ...واجعل أقدارنا من أفضل األقدار

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1803169696739245&set=a.308761169513446  
  

 من التأسيس 22تدخل عامها  " شبكة العلوم النفسية العربية   "
ــا من الـــكدح 22 ــا من   19... عامــ   المنجزاتعامـ

مسيرة   الذي كان لهم الفضل الكبير في دعم    ،علماء النفسو   نفسانيين  ال  طباءاأل إلىالعرفـان  جزيل الشكر و 
 ...و دراساتهم  أبحاثهمالعلمية و   بأعمالهموإثرائها   ،الوقوف معهاومؤازرتها و  ،الشبكة

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية –جمال التركي  , د

 

  2021م  للعا" وطب النفس     فــــي علـــوم الممّيزون   "  التكريم بلقب
 فـلسطين -الطب النفساني   سماح جبر ةالدكتور 

  2021 ة العربيةلشبكة العلوم النفسي  صادق السامرائيجائزة البروفيسور  ب  الفـائزة
 الدليــل اإلرشــادي لمنــع االنتحــار في أقســام الطــوارئ :دراستها عن

    http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/Prize2021.pdf:  لوحة التكريم

 الفـائزة بالجائزة  كلمة  
=a.1485762011813350https://www.facebook.com/photo/?fbid=1803829803339901&set 

 صادق السامرائي. دكلمة رئيس لجنة التحكيم  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1804492556606959&set=a.1485762011813350  

  زبير بن مبارك .د مقرر لجنة التحكيمكلمة  
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1805154516540763&set=a.308761169513446 

  جمال التركي ,د" مؤسسة العلوم النفسية العربية  " رئيس   كلمة  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1805282263194655&set=a.308761169513446  

  

  2021للعام  " وطب النفس     المفـلحــــون فــــي علـــوم" التكريم بلقب
   باللقب  ) إنكلترا/العراق –اني  الطب النفس (صادق السامرائي    .دكرم  

 بمناسبـة أن تشرفت مؤسسة العلوم النفسية العربية إطالق اسمه على

 لشبكة العلوم النفسية العربية 2021"البحث العلمي"جائزة  
 Muflehun2021.pdf-Al-/Prize2021/Prizeshttp://arabpsynet.com/Prizes  

  

  2022للعام  " وطب النفس     فــــي علـــوم  الكادحون" التكريم بلقب
   كرم باللقبي  )الجزائر – علم النفس (مصطفى عشوي    بروفيسور

 :من طرف مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم النفسية هبمناسبـة اختيار 

  في علوم وطب النفس   2022الشخصية العربية  للعام  
 

  2022 جانفي 14 الجمعة   217-216-215 ددــالع                        العلوم النفسية العربية ؤسسةارية ملنشرة اإلخبال

KadihounYW2022.pdf-http://arabpsynet.com/Prizes/Prize 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1803169696739245&set=a.308761169513446
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/Prize2021.pdf  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1803829803339901&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?https://www.facebook.com/photo/?fbid=1804492556606959&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1805154516540763&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1805282263194655&set=a.308761169513446
http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/Prizes-Al-Muflehun2021.pdf 
http://arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2022.pdf


 آخراالصدارات -
  

  من التأسيس  عاما 22...  "شبكة العلوم النفسية العربية  " 

 " الرقميــة اصداراتهــا و  العربيــة النفسيــة العلوم لشبكــة عشــر الحــادي السنــوي االسبــوع"
  2022  جانفي 07 إلى 01 من

 من التأسيس    الثاني والعشرونعشر وتدخل عامها    التاسعةالشبكة تطفئ شمعتها  
 " المنجزاتعامـــا من   17... عامــــا من الـــكدح 22" 

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

   االحتفـال برنامج
 للشبكةالموقع العلمي  :  السنوي الكتابمن    الفصل األولاصدار  :  01-01 -

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf   

 رقميـــة  الدورية  الصــدارات  اإل :السنوي من الكتاب  الثاني  فصلالإصدار  : 02-01 -

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 

 رقميـــة  لامكتبيــة  الصــدارات  اإل :السنوي من الكتاب  الثالث الفصلإصدار  : 03-01
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 

  رقميـــةال معجميةال صــداراتاإل :السنوي من الكتاب الرابع الفصلإصدار  : 04-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf 

 والتكريم الجوائز :السنوي من الكتاب الخامس الفصلإصدار  : 05-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 

 المتجر االلكتروني: السنوي من الكتابالسادس   الفصلإصدار  : 06-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf 

 للشبكة الذهبي الكتاب :السنوي من الكتاب السابع الفصلإصدار  : 07-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 

 بكامل فصوله " للشبكة 2020الكتاب السنوي    االصدار الكامل  : 08-01 -
  ) 2022 – 2000( عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس   22انجازات  

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

  جمال التركي الدكتور  " مؤسسة العلوم النفسية العربية  " رئيس  الختام ل كلمة  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1808642006192014&set=a.308761169513446 

   
  ة في علوم وطب النفسمحكمّ رقمية  إصدارات مكتبية    -  "نفسانـــي"سلسلـة الكتاب العربي - 

 2022 -2021شتـــــاء    69 اإلصدار
 موســـى طـــه الزعبـــي .د -مدخـــــــل إلـــــى سيكولوجيـــــــة الفطـــــــــرة واللغــــــة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3 :الكتابتسّوق    

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
 

 إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية-" وفي أنفسكم"سلسلة الكتاب العربي -
ـــــد") 8( سلوكيات ــ   "االتوحـ

  2021 شتاء  25 اإلصدار
  سرحــــان ليدالعلميـــة للدكتـــور و   باألعمال 2021تفــاء العــــام  بمناسبة االح

  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=495&controller=product&id_lang=3 :لعددتحميل ا

  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3 :من المتجر الفهـــرس والمقدمـــةميل  تح
  Content.pdf-25/eBHS25WS-www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS:من الموقع العلمي الفهـــرس والمقدمـــةتحميل  

 افتتاحيـات  ،فهــارس  - "2 الدليـــل "
 :"العلوم النفسية   مؤسسة"لــمن المتجر االلكتروني  " تحميل  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=492&controller=product&id_lang=3  

  www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf  :"العلوم النفسية    شبكة" من الموقع العلمي   "تحميل  

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1808642006192014&set=a.308761169513446
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=495&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=492&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS-25/eBHS25WS-Content.pdf
www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf


  نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر -  "دعـــــــان إذا قريـــــــب": المكتبيــــة الرقمية سلسلــةّ  - 
 

  2021 شتاء  /الثاني عشراإلصـــدار  
  )تونس( التركـــي جمـــال. د- ) المؤمنينالى سورة    مريممن سورة  أذكار    6الجزء  ( " أذكـــــــار قرآنيـــــــة  "

  Karib12.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :من الموقع العلميتحميل حر  
 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=493&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

 http://www.arabpsynet.com/apneBooks/IndexeBFaIniKarib.htm: دليل قريب إذا دعان

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... "التطور  اإلنسان و" 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 :الكتابتسّوق    

 product=448&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_:ةالفهرس والمقدمـ
 

  فهارس وملخصات "إصدارات مكتبية في علوم وطب النفس" - 
  )اليمن(معن عبد الباري    - عالج مشكالتك النفسية بنفسك 97 كتـــاب االسبـــوع رقم   ختصر فيالم -

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR97MaanAutoPsychotherapy.pdf 

 )اليمن( معن عبد الباري -علم النفس التعليمي  96    كتـــاب االسبـــوع رقم   المختصر في -
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR96MaanPsychoEducation.pdf 

  )اليمن( معن عبد الباري -االضطرابات النفسية والفيزيولوجية95  كتـــاب االسبـــوع رقم   المختصر في -
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR95MaanPsychoPhysioDesorders.pdf 

 )اليمن( معن عبد الباري - )االكلينيكي( علم النفس العيادي94  كتـــاب االسبـــوع رقم   المختصر في - 
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR94MaanAtouf-ClinicalPsy.pdf 

 

 
  )العدد االخير( محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -

  2021 خريف – 73العدد  
  خديجة زيدي. أ: لفعلى المة  المشرف - " الرعايـــة الصحيـــة النفسانيـــة للمسنيـــن فـــي العالـــم العربـــي"  :ملفال

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_lang=3:تسّوق العدد 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=487&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية 

 

 )2021أكتوبر    02تحديث  (الخامس  الجزء   -  نفسانيـــــــــــــــــــات"  المجلة العربية دليـــل

 2021 خريف–73العدد  إلى    2019صيـــف  –62دد  من الع -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 
 

 "ن.ع.ش" بالموقع العلمي   "والدراسات  األبحاث" قـاعدة بيانات

  " نفسانيات"  مجلة من 73 العدد أعمالملخصات  ب بياناتال قـاعدة إثراء
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp: في قـاعدة البيانات  البحثرابط  

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

 )دعوة للمشاركة( 2021شتاء   -خريف  – 74عدد  ال  "نفسانيـــــــــــــــــــات"  المجلة العربية   ...تذكيـــــر
 علــم النفـــس، الجزائـــر –مصطفـــى عشـــوي  . د. أ :اشراف -قــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــار: الملف

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1811357575920457&set=a.308761169513446  

  2021جانفي 20 األعمالآخــر أجــل لقبول  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=493&controller=product&id_lang=3
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
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib12.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/IndexeBFaIniKarib.htm
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR97MaanAutoPsychotherapy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR96MaanPsychoEducation.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR95MaanPsychoPhysioDesorders.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR94MaanAtouf-ClinicalPsy.pdf
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=487&controller=product&id_lang=3
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
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1811357575920457&set=a.308761169513446


 

 

 المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" المجلة العربية
 ) 2021 -خريـــف  ( ـــاص  عـــدد خ -  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:  

 دوريات حديثة في علوم وطب النفس
 المغــــــــرب  - في علوم النفسمجــــلة علميــــة محكمـــــة   "النفــــس لعلـــــم العربيـــــة المجلـــــة "

 2021خريف    12العــــــدد   6المجلــــد  
 http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/ajopsy12.pdf: إرتبــــاط ملخصات العـــــدد

  ajopsy.htm-http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/index: دليل المجلة

 
 
   

 )سوريا( مرسلينا شعبان حسن - "األهمية والخصوصية والكيفية التي تتم بها" الجلسة النفسية العالجية األولى  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarselinaFirstPsyTherapySession.pdf 

 يحيى الرخاوي –) 41: (الحالة: الكتاب الثانى“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120122.pdf 

  )أمريكا/ العراق( صادق السامرائي -!!الرشد وإبن رشد )321(ومـاسـواهـــــا
120122.pdf-://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa321http 

 )أمريكا/ العراق( صادق السامرائي -)شعـر!! (كم على األشواك سرنا
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPNPoetry.pdf  

 )مصر( يحيـــى الرخـــاوي -)14(“ نظرية ومعالم الفروض األساسيةال”: الباب األول“  
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090122.pdf 

 )مصر( يحيـــى الرخـــاوي - )13(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول“ 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080122.pdf 

 )أمريكا/ العراق(صادق السامرائي - !!الجائــــــزة واألمــــــــــــــــــــــة 
 Award&Nation.pdf-s/Doc.Samarraihttp://www.arabpsynet.com/Document 

 )مصر( يحيـــى الرخـــاوي -)12(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول“ 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020122.pdf 

 )مصر( يحيـــى الرخـــاوي -)11(“ روض األساسيةالنظرية ومعالم الف”: الباب األول“ 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010122.pdf 

 )الجزائر( البشير معمرية -ـيتوضيـــــــــــــح بعــــــــــــض المفـاهيـــــــــــــــم في القيـــــــــــــــاس النفســـــــــــــ
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriaPsychometry.pdf 

 )الجزائر( البشير معمرية -المؤسسون األوائل للتحليل النفسي والمؤسسون األوائل للسلوكية
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriaPsychoanalysis&Behaviorisme.pdf 

 )مصر( يحيـــى الرخـــاوي - )10(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول“ 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD261221.pdf 

La Psychologie Islamique à l’Aube du 21ème    Siècle   : Définition et Cadre Conceptuel-  
Carrie York Al-Karam- Dr. Zoubir Benmebarek (Algeria) 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZoubirPsyIslamique2.pdf  
Traditions, Paradigmes et Concepts Fondamentaux en Psychologie Islamique 

  Rasjid Skinner - Dr. Zoubir Benmebarek (Algeria) 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZoubirPsyIslamic.pdf  

 )مصر( يحيـــى الرخـــاوي - )9(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول“ 
 m/Rakhawy/RakD251221.pdfhttp://www.arabpsynet.co 

 الرخـــاوي  حيـــىي - )39: (الحالة: الكتاب الثانى“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD211221.pdf  

 الغالي أحرشاو -أية منهجية للتدريس في ظل بعض خصوصيات اللغة العربية   
 ArabicLangSt.pdf-/DocAharchaouhttp://www.arabpsynet.com/Documents 

  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/ajopsy12.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/index-ajopsy.htm
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarselinaFirstPsyTherapySession.pdf
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www.arabpsynet.com/Weekly/NL215-216-217/NewsL215-216-217-140122.pdf        http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 
 

  

 )أمريكا/ العراق( صـــــادق السامرائــــي - !!اللغــــــــة العربيــــــــــــــــة وما حولهــــــــــــــــا 
ArabicLangage2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Samarrai  

 يحيـــى الرخـــاوي - )8(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول“ 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD191221.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي -)7(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول  “
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD181221.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي -) 38: (الحالة: الكتاب الثانى“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه” 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD151221.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي -)6(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول“ 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD121221.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي -)5(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول“ 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD111221.pdf 

 موسى الزعبي -(*)   مدخل سيكولوجية الفطرة واللغة  

 بدل مفهوم األسرة دمر المرأة نفسيا  في عيد المرأة عولمة مفهوم المرأة  (:  25( مقــــــــــال  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Women&Families.pdf 

 ةالهرم الفطري مقـابل هرم ماسلو الوهمي رسائل نفسية فطري:) 24( مقــــــــــال  
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.InstinctPyramid.pdf  

 
 
  

 2021 للعام "الممّيزون في علوم وطب النفس"
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الجوائز على الشبكةدليل  

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

  : الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
 2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010 

 

 2021 للعام "أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن"
 عربية طبنفسية او علمنفسية شخصية سنويا تكرم" الشبكة"  ـس،النفـ وطــــب علــوم في علمائنــا مـن الراحليــن بالــرواد إحتفــاءً 

  "النفسانية العلوم في األبحاث كراسي" :على أسمائهم بإطالق "النفسانيين العلماء من العزم اولو"  بلقب
 2021 عامللاحلة في علم النفس لتكرمها  شارك بترشيح شخصية ر 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3789351537814592&set=a.153967724686343 

  على موقع الشبكة  أولوا العزم
ScChair.htmhttp://www.arabpsynet.com/ScChair/Index  

  على المتجر االلكتروني أولوا العزم
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5 

 2021 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون
  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس

 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام  
 Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN  

  على موقع المؤسسة " الراسخـون"التكريم بلقب  
ound.com/arabpsynet.php?p=3http://www.arabpsyf  

 ) 2021الى العام    2003من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003  
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