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  لـــــــــر الفضيــــــــــم الشهـــــــــارك عليكــــــــــــمب

  … ُهدًى لِلنـَّاِس َوبَيِّنـَاٍت ِمَن اْلُهَدى وَاْلُفْرقـَانِ 
 مباركنهنئكم بحلول شهر رمضان ال

 ل هللا أن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآنأسن
  همْ صُ يَ فـلْ   رَ هْ الشَّ   مُ كُ نْ مِ   دَ هِ من شَ فَ  …

  

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

  اسبة الشهر الذي انزل فيه "القــــرآن" هدى للنـّاس، وبيّنات من الهدى والفرقـانبمن
  

 

  )تونس( التركـــي جمـــال. د -  2022 ربيع / عشر  الخامساإلصـــدار  

 أدعيــــة قيــــام الليــــل  -أدعيــــة يـــوم الجمعـــة    -2 -أذكــــــار األزِْمنـــَــــة المُّبـَارََكـــــــة  

ــْب َلُكــــمّْ "  "َوقَــــالَ رّبُكــــُم اْدُعونِــــي أَْستَِجــ

  Karib15.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=513&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  

  )تونس( التركـــي جمـــال. د -   2021 صيف /الثاني  اإلصـــدار  

 أدعيــة ليلــة القــدر  -أدعيــة شهــر رمضــان    - 1 –بـَارََكـــــــة  أذكــــــار األزِْمنـــَــــة المُّ 

ــْب َلُكــــمّْ "  "َوقَــــالَ رّبُكــــُم اْدُعونِــــي أَْستَِجــ

  Karib2.pdf-neBooks/eBhttp://www.arabpsynet.com/ap :تحميل حر من الموقع العلمي
 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2022 ربيع / الرابع عشراإلصـــدار  

 الشعراء)الى سورة    النورمن سورة  أذكار  (  7 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""

  Karib14.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=506&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

 

 )تونس( التركـــي ـالجمــ. د - 2022 شتاء / الثالث عشراإلصـــدار  

 ربّنـــا ال تحرمنـــا أجرهـــم، وال تفتنّـــا بعدهـــم، واغفـــر لنـــا ولهـــم"لمتوفّيـــــنلأدعيـــة  

  Karib13.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=503&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  
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 آخراالصدارات -
 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 صيف / عشر  يالثاناإلصـــدار   

 )من سورة مريـــم الى سورة المؤمنــــــونأذكار  (  6 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""

  Karib12.pdf-ooks/eBhttp://www.arabpsynet.com/apneB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=493&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيحر من    تحميل

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2022 تاءش / عشر  الحادياإلصـــدار  

 )من سورة الحجر الى سورة الكهفأذكار  (  5 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""

  fKarib11.pd-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=486&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيمن    حرتحميل  

 )تونس( لتركـــيا جمـــال. د - 2021 صيف / شراعالاإلصـــدار  

 )من سورة هـــود الى سورةابراهيـــمأذكار  (  4 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""

  Karib10.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=479&controller=product&id_lang=3: متجر اإللكترونيالحر من    تحميل

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 صيف / التاسعاإلصـــدار  

 )من سورة األنفـــال الى سورة يونـــسأذكار  (  3 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""

  Karib9.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=478&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 صيف / الثامناإلصـــدار  

 )من سورة المائـــدة الى سورة األعـــــرافأذكار  (  2 الجزء يـــــــة "أذكـــــــار قرآن"

  Kari8.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=509&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيمن    حر تحميل

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 صيف / السابعاإلصـــدار  

 )من سورة الفـاتحـــة الى سورة النســـــاءأذكار  (  1 زءالج أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""

  Karib7.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=474&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيحر من    تحميل

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 صيف / السادساإلصـــدار  

 - َال ِبِذْكــِر اللـَّـِه َتْطَمئِــنُّ اْلقـُلُــوبُ أَ  -" أذكـــــــار االنبيــــاء والصالحيــــن "

  Karib6.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=471&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيمن    حرتحميل  

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 صيف / الخامساإلصـــدار  

 - ـــا َكــــاَن اللـَّـــُه ُمَعذَِّبُهــــْم َوُهــــْم َيْسَتْغفِــــرُونَ َوَمــ  "أذكـــــــار إلستغفــــار والتوبــــة"

  Karib5.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=470&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيحر من    تحميل

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 صيف / الرابعاإلصـــدار  

 - وَوَسبِّــْح بَِحْمــِد رَبِــَّك بِاْلَعِشــيِّ وَاْإلِْبَكــارِ  -" ــحأذكـــــــار التسبيـــ

  Karib4.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=465&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  
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 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 شتاء / الثالثاإلصـــدار  

ــــذَا - " و الشكــــرأذكـــــــار الحمــــد    - اْلَحْمــــُد لِلـَّـــِه الـَّـــِذي َهَدانَــــا ِلهَٰ

  Karib3.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=464&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

 

 )تونس( التركـــي جمـــال. د - 2021 شتاء / األولاإلصـــدار  

 بعد وفـاتهمـــــا –ديـــــن .. في حياتهمــــا  الدعـــــاء للوال

  Karib1.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

 
 
 

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

 2022 شتاء  70 اإلصدار

َمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي   - والتخّطي  االسترداد
 والتحليل النفسي كما االجتماعي والفَّنيّ 

 ) أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية، لبنان( بروفيســــور علــــي زَْيعـــــور

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3 :الكتابتسّوق    

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=511&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  

 النفـــس فـــي التـــراث العـــربإسالمـــي "الرسخــــــــون" سلسلــة المكتبيـــة الرقميـــةال -

ـــــي ــ ـــ ــ ــ ــ ــالم أّمتـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   سامرئــــيصــــادق ال د. -  أعــ
  2022 ربيع  -التاسع عشر   اإلصدار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=508&controller=product&id_lang=3 :تسّوق الكتاب  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=507&controller=product&id_lang=3:الفهرس والمقدمـة

Content.pdf-www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT19/eBT19SS2022  
  

 )افتتاحيـات  ،فهــارس( الدليــــل   - " الرسخــــــــون " الرقميـــــة المكتبية السلسلة -

 )2022بدايـــــة من االصـــــدار التاســـــع عشـــــر ( ربيع   :الجزء الثاني

 تحميل الدليل من المتجر اإللكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=510&controller=product&id_lang=3 

 Aldaleel2022.pdf-Dalil/eBT-www.arabpsynet.com/Rassikhoun: تحميل الدليل من الموقع العلمي

 الرؤيــــة ... من منظـــور مختلـــف ."مقـاربـــــــــــاتالسلسلة المكتبية الرقميـــــة " -

  )العــــراق / أمريكــــا  -الطــــب النفسانـــــي  ( صــــادق السامرئــــي د. - " !!يوميــــــات كورونـــــا "
    2022شتـــــاء   - االصــــدار السابـــــع

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=499&controller=product&id_lang=3:تسّوق الكتاب 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=498&controller=product&id_lang=3:الفهرس والمقدمـة
 

 إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية-" "وفي أنفسكم الرقميـــــة المكتبية السلسلة -

ـــد") 8( سلوكيات ـــ   د. وليد سرحان -"التوحــ

  2021 تاءش  25 اإلصدار

  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 تحميل الفهـــرس والمقدمـــة
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  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... اإلنسان و التطور" "المكتبية الرقمية   سلسلــــةال  -  
 الثالث)( الجزء  اإليقـاعحيوى التطورى ظرية الطبنفسىن

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

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3:الفهرس والمقدمـة
 

  ــدارات نفسانيـــــــــــة حديثـــــــــــة  إصــــــــــــــ
  الباري قـاسم صالح معن عبد -االختبارات والمقـاييس 105كتـــاب االسبـــوع رقم   -

ards.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/BR105MaanTests&Stand  
  الباري قـاسم صالح معن عبد -عادات العقـل و الفـاعلية الذاتية 106كتـــاب االسبـــوع رقم   -

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR106MaanHabitsOfMind.pdf  
  الباري قـاسم صالح معن عبد -ةــــة النفسيـالهشاش 107م  كتـــاب االسبـــوع رق -

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR107MaanPsyFragility.pdf  
  
  
 
  

  (العدد االخير) في علوم وطب النفس  محكمةمجلة   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -
 2022شتاء   -2021 خريف – 74العدد   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 

 أ. د. مصطفـــى عشـــوي   :اشراف  -الملف: قــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــار

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 

 

 الخامس  الجزء   -  الدليـــل"" نفسانيـــــــــــــــــــات"  العربية المجلة -

 2022شتاء   -2021خريف  –74العدد  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 
  

 بالموقع العلمي " ش.ع.ن" "والدراسات  "األبحاثعدة بيانات  قـا

  " "نفسانيات  مجلة من 74 العدد أعمالملخصات  ب بياناتال قـاعدة إثراء
  في قـاعدة البيانات  البحثرابط  

 t.aspwww.arabpsynet.com/paper/defaul 

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

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1878389779217236&set=a.308761169513446 

 2022شتـــــــــــــــــــاء    36العـــدد   -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 التأصيــل للخــروج مــن ُجحـــر الضـــب  الملــف: مالــك بـــدري... رائــد
 الذكرى االولى لوفـاتهبمناسبة  

 الرياض / السعودية  -علم النفس -اشراف: االستاذ الدكتور صالح ابراهيم الصنيع 
  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3http//::لعددتحميل ا

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Supp-Content.pdf :الفهرس واالفتتاحية 

 الثاني  الجزء   - "  الدليــــل" -"  نفسانيـــــــــة ئـــــــــربصا"

 2022 شتاء–36العدد  إلى    2019شتاء وربيع  – 24-23من العدد   -فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3  

 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR105MaanTests&Standards.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR106MaanHabitsOfMind.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR107MaanPsyFragility.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=1878389779217236&set=a.308761169513446
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Supp-Content.pdf
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 


 
 2022 ربيع   – 37العــــدد   ...قريبـــــا  -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 مقـاربــــة مـــــن منظـــور إسالمــــي… التحليـــــل النفســــي  الملـــف:  
 المشرف على الملف: د. تهاني هاشم خليل عابدين  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1879099055812975&set=a.308761169513446 
  

 2022خريـــف    - 39العــــدد  دعوة للمشاركة في ملف     -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 ــة والصحــــــــة النفسانيــــــــةالملـــف: الرياضــــــ
 "العقــــــل السليـــــم فـــــي الجســـــم السليـــــم"

 )األردن  -الدكتـــور وليـــد سرحــان ( الطب النفسانياشراف:  
 )2022سبتمبر   30أخر أجل لقبول االعمال ( 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4838665469549855&set=a.153967724686343 

 

 -الغالي أحرشاو -العلوم المعرفية: من مخاض التعريف والتأسيس إلى رهان التطبيق واالستثمار
CognitiveScience.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou  

  د. صـــــادق السامرائــــي - القوسان وما بينهما!!
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAscs&WatsBetweenThem.pdf 

  د. صـــــادق السامرائــــي -قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
 أتباع الجاهلين!!/ أجيال تأكل أجياال!!  /إحتكار اإلبداع!!

  أبيض وأسود!!/ إحذروا األخطاء اللغوية المدسوسة!!
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy49.pdf 

  د. صـــــادق السامرائــــي -قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
  ختصــــار المختصــــر!!الُعمـــــالء!! / إ // الُمعاويــــات!! ي!!ــــة التمنــــعاه/  ة!!ــــالقبضوي

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy50.pdf  

  د. صـــــادق السامرائــــي - قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
 المدن بأهلها!!/ الُمعاويات!!/العراق عراق!!/ األمة ينبوع خالد!!/ !!إبهام

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy51.pdf 

  د. صـــــادق السامرائــــي - )1وإفتكار!!(أفكار   )324( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa324-110422.pdf 

  دق السامرائــــيد. صـــــا - )1أفكار وإفتكار!!( )325( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa325-180422.pdf 

بحث علمى بمهارة   المقـابلة الكلينيكية:“الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )1الفصل الثانى التاريخ العائلى (” فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020422.pdf 

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  : “الكتاب الثانى” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )1الفصل الثانى التاريخ العائلى (” فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030422.pdf 

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” التطورى  الطبنفسى اإليقـاعحيوى“مقتطفـات من: 
  بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )3الفصل الثانى التاريخ العائلى (” فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090422.pdf 

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى:  ”الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى: “مقتطفـات من
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )1” (التارئخ المرضى السابق“الفصل الثالث: ” فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100422.pdf 

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )2” (التاريخ المرضى السابق“) الفصل الثالث: 11”(فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160422.pdf 

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )3” (التاريخ المرضى السابق“) الفصل الثالث: 12”(فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170422.pdf 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1879099055812975&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4838665469549855&set=a.153967724686343
http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-CognitiveScience.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAscs&WatsBetweenThem.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy49.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy50.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy51.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa324-110422.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa325-180422.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020422.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030422.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090422.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100422.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160422.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170422.pdf


facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com :يـلكترونر اإلـالمتج                     facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL227-228-229/NewsL227-228-229-220422.pdf     http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  
  

  

 2022 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون " التكريم بلقب

  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس
  2022لترشيح الشخصيات للعام  تذكير  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4893120290771039&set=a.153967724686343  

  2022دعوة لترشيح الشخصيات للعام  
 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2022/APN-Rassikhun2022.pdf 

  على موقع المؤسسة " الراسخـون"التكريم بلقب  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
 ) 2021الى العام    2003(من العام   الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003 
  

 2022 للعام" أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن" التكريم بلقب

 تذكيــــــر أخيـــــر
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1882003235522557&set=a.308761169513446  

 عربية طبنفسية او علمنفسية شخصية سنويا تكرم" الشبكة"  النفــس، وطــــب علــوم في علمائنــا مـن الراحليــن بالــرواد إحتفــاءً 

  النفسانية" العلوم في األبحاث كراسي" على: أسمائهم بإطالقو   "النفسانيين العلماء من العزم اولو"  بلقب
 UluElazm2022.pdf -www.arabpsynet.com/ScChair/UluElazm2022/APN :احلةشارك بترشيح شخصية ر 

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm: على موقع الشبكة  أولوا العزم
  p?p=5http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.ph:  على المتجر االلكتروني أولوا العزم

 2022 للعام "الممّيزون في علوم وطب النفس" التكريم بلقب

  2022للعام   جائزة البحث العلمي "علــي زيعور" في علوم النفس لشبكة العلوم النفسية العربية"
  http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf: فتح باب الترشح للجائزة

  الجوائز على شبكة العلوم النفسية العربيةدليل  
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm وقع العلمي: على الم

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

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

 

 

  في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2022 العضويـــة 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 الشريــــكعصوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

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

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4893120290771039&set=a.153967724686343 
 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2022/APN-Rassikhun2022.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2021.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1882003235522557&set=a.308761169513446
UluElazm2022.pdf  
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
 http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3
facebook.com/arabpsyfound
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
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