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

 
 ...رــــــــــــم بخيـــــــــــــم واعزائكــــــــــام وانتــــــــــل عـــــــــــــك

التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، اعاده هللا عليكم وعلى    يسعدني ان اتقدم اليكم باخلص وأصدق
 ...ذويكم بالخير والُيمن والَبركة، والصحة والعافية، وعلى امتنا بالرقي، والرّفعة، السؤدد، والعزّة

 :وهل لنا في هذا الزمن الصعب، زمن الهرج والمرج، غير األمل
 ...األمل في رحمة هللا التى وسعت كل شيء -

مل في وحدتنا، لتجاوز تشرذمنا، والتخلص من رواسب االنحطاط والتخلف، والجهل، واالنتصار على  األ -
 ...االستبداد، واالنعتاق من التبعية لقوى االستكبار العالمي

االمل في بناء مستقبل واعد، ينعم فيه انساننا الذي كرّمه خالقه بالحّرية، والديمقراطية، والعدالة،  -
 ...والمساواة

  د. جمال التركي
  
 
 
 

 )عامــــا علـــى شبكـــة االنترنـــت 20( ش.ع.ن   2022جوان    13قريبــــا... 
 شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة

 عامــــا على الويــــب 20عامــــا من التأسيس...  22
 )2022 – 2000عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس (  22انجازات  

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

arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htmhttp:// 

 او على صفحاتنا للتواصل االجتماعي
https://www.facebook.com/Arabpsynet  -  https://www.facebook.com/arabpsyfound/ 

 او على البريد االلكتروني
arabpsynet@gmail.com 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1886213455101535&set=a.308761169513446  
 
 

 حول المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية استطالعات للرأي
 شارك في طرح االسئلة على االطباء واالساتذة المتابعين لنشاط الشبكة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1888520091537538&set=a.1485762011813350 
  

  االول  االنجـــــاز
 الموقع العلمي: شبكة العلوم النفسية العربية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1891299934592887&set=a.1485762011813350 
 

  الثاني  االنجـــــاز
 النشريــات الرقميـــةالمجــالت و 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1892328731156674&set=a.308761169513446  
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 آخراالصدارات -
  سفي علوم وطب النف 2022كتاب العام  

ــة ــرة واللغــ ــ ـــة الفطــ ـــل إلـــى سيكولوجيــ ــه الزعبـــي   .د - مدخـ  سوريــا ) - (الطــب النفسـانــي  موســـى طـ
 )"( 2022 -2021شتاء   - 69الكتاب    -نفساني  "الصادر ضمن سلسلة الكتاب الرقمي العربي  

 من الكتـــــاب  رابعالالجـــزء  إهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart4.pdf  

 تسّوق كامل الكتاب
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3 

 ) فهرس و مقدمة الكتاب ( تحميل حر
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB69/eB69ZM2021 

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

  

  )تونس( التركـــي جمـــالد.   اعداد     -  نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر - "دعـــــــان إذا قريـــــــب" -
  

  اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
  بمناسبة الشهر الذي انزل فيه "القــــرآن" هدى للنـّاس، وبيّنات من الهدى والفرقـان

 

   2022 يعرب / العشروناإلصـــدار  

  )الفتحالى سورة    الدخانمن سورة  أذكار  (  11 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة "
 رَبَّنَـــا َتقَبـَّــــْل ِمنـَّــــا إِنـَّــــَك أَنـــــَت السَِّميـــــُع اْلَعلِيـــــمُ 

  Karib20.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
  roduct&id_lang=3&controller=p18www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=5: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

   2022 ربيع  /التاسع عشر  اإلصـــدار  

  )الزخرفالى سورة    غافرمن سورة  أذكار  (  10 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة "
 رَبَّنَـــا َتقَبـَّــــْل ِمنـَّــــا إِنـَّــــَك أَنـــــَت السَِّميـــــُع اْلَعلِيـــــمُ 

  Karib19.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :ميل حر من الموقع العلميتح
 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=517&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  2021صيف    / الثانياإلصـــدار  

 "ـــْب َلُكــــمّْ َوقَــــالَ رّبُكــــُم اْدُعونِــــي أَْسَتِجـ"- 1 -أذكــــــار األزِْمنـــَــــة المُّبـَارََكـــــــٍة  

 أدعيــة ليلــة القــدر  -أدعيــة الليالــي العشــر    - أدعيــة شهــر رمضــان  

 اضافة فصل خاص بأدعيــة الليالــي العشــر  -من رمضان   27تحديث بمناسبة ليلة الــ

  Karib2.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
  ang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_l: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  2022 ربيع  / عشر  الثامناإلصـــدار   

  )الزمرالى سورة    األحزابمن سورة  أذكار  (  9 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""
 رَبَّنَـــا َتقَبـَّــــْل ِمنـَّــــا إِنـَّــــَك أَنـــــَت السَِّميـــــُع اْلَعلِيـــــمُ 

  Karib18.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :ن الموقع العلميتحميل حر م
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=516&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيحر من    تحميل

  2022 ربيع  /عشر  السابعاإلصـــدار  

  )السجدةالى سورة    القصصمن سورة  أذكار  (  8 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""
 ِمنـَّــــا إِنـَّــــَك أَنـــــَت السَِّميـــــُع اْلَعلِيـــــمُ   رَبَّنَـــا َتقَبـَّــــلْ 

  Karib17.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=515&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيمن    حرتحميل  

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart4.pdf
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB69/eB69ZM2021-Content.pdf
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=518&controller=product&id_lang=3
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http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=517&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=516&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=515&controller=product&id_lang=3


 
  2022 ربيع  / السادس عشراإلصـــدار  

 )وَأَتِمُّــــــوا اْلَحــــــجَّ وَاْلُعْمــــــرَةَ لِلـَّـــــهِ ( - 3 -نـــَــــة المُّبـَارََكـــــــة  أذكــــــار األزْمِ 

 أدعيـــة االيـــام العشـــر / أدعيـــة الحـــج والعمــرة / أدعيـــة يـــوم عرفـــة

 Karib16.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي

 controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product&514=: المتجر اإللكترونيحر من    تحميل

  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
 ّنيّ والتحليل النفسي كما االجتماعي والفَ 

 ) 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
  

 )افتتاحيـات  ،فهــارس( الدليــــل   - " نفساني " لرقمي العربيا الكتاب سلسلة -

  السادس والستونمن االصـــــدار    الرابعالجزء  

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

   apneBook4.pdf-Aldaleel-www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF: تحميل الدليل من الموقع العلمي
  

 النفـــس فـــي التـــراث العـــربإسالمـــي "الرسخــــــــون" لمكتبيـــة الرقميـــةسلسلــة اال -

ـــــي ــ ـــ ــ ــ ــ ــالم أّمتـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   صــــادق السامرئــــي د. -  أعــ
  2022 ربيع  -التاسع عشر   اإلصدار

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

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

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

 )افتتاحيـات  ،فهــارس( الدليــــل   - " نالرسخــــــــو  " 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

 إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية-" فسكم"وفي أن الرقميـــــة المكتبية السلسلة -

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

  2021 شتاء  25 اإلصدار

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

 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3:من المتجر تحميل الفهـــرس والمقدمـــة
  

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... اإلنسان و التطور" "المكتبية الرقمية   لسلــــةسال  - 
 الثالث)( الجزء  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

  )( 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

arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib16.pdf
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=514&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=511&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=510&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=508&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=507&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=510&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=495&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook4.pdf 
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT19/eBT19SS2022-Content.pdf
www.arabpsynet.com/Rassikhoun-Dalil/eBT-Aldaleel2022.pdf


 

  

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

   2022شتـــــاء   - االصــــدار السابـــــع
  " !!يوميــــــات كورونـــــا "  

  )العــــراق / أمريكــــا  -الطــــب النفسانـــــي  ( صــــادق السامرئــــي د. 
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

 

    2022 ربيع   – الثامناالصــــدار  قريبـــــــــــــــــــا ...   

  !! ُســـــــــــــرَّ ما َخطــــــــــرْ 
 )العــــراق / أمريكــــا  -ــب النفسانـــــي  الطــ( صــــادق السامرئــــي د.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1888525788203635&set=a.1485762011813350 
 

ـــــــــدارات نفسانيـــــــــــة حديثـــــــــــة     إصـــــــ
  الباري قـاسم صالح معن عبد -األسريَّة والحياة البيئة سيكولوجية 109كتـــاب االسبـــوع رقم   -

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR109MaanFamilyEnvPsy.pdf 
 

  الباري قـاسم صالح معن عبد -)عادات العقـل (دافعية اإلنجاز 108كتـــاب االسبـــوع رقم   -
http://arabpsynet.com/Documents/BR108MaanHabitsOfMind.pdf 

  
  
  

  (العدد االخير) محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -
  بالبروفيســـور مصطفــــى عشـــوي 2022مؤسسة للعلوم النفسية العربية تحتفي العام    

  ــة اختيــــاره من طرف المجلس العلمي للمؤسسة :بمناسبـ
   في علـــوم وطـــب النفـــس " 2022" الشخصيـــة العربيـــة للعـــام  

 )عــــدد ممتــــــــاز( 2020خريف    67إهـــــداء العـــدد  

  إتجاهــــات علــــم النفــــس الحديــــث : الملف
 ) الجزائر/ الكويت  -لم النفس  ع(إشراف: أ.د. مصطفــــى عشـــــوي  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3 

 واالفتتاحيةالفهرس  
Content.pdf-/apnJ67/apnJ67 http://www.arabpsynet.com/apn.journal 

product=429&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_ 

 الملخصات
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ67/apnJ67.HTM  

 

 2022شتاء   -2021 خريف – 74العدد   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 

 أ. د. مصطفـــى عشـــوي    -اءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــارالملف: قــر 

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  جزء  ال -  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 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=499&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=498&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=429&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=487&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1888525788203635&set=a.1485762011813350
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR109MaanFamilyEnvPsy.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR108MaanHabitsOfMind.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal /apnJ67/apnJ67-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ67/apnJ67.HTM
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf


 
 بالموقع العلمي " ش.ع.ن" "والدراسات  "األبحاثقـاعدة بيانات  

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

 www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

  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"

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

 الرياض / السعودية  -علم النفس -يم الصنيعصالح ابراه أ.د.اشراف:   
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3:لعددتحميل ا

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

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

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

6https://www.facebook.com/photo/?fbid=1879099055812975&set=a.30876116951344 
  

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

 الملـــف: الرياضــــــــة والصحــــــــة النفسانيــــــــة
 "العقــــــل السليـــــم فـــــي الجســـــم السليـــــم"

 )األردن  -نيوليـــد سرحــان ( الطب النفساد.اشراف: 
 )2022سبتمبر   30أخر أجل لقبول االعمال ( 

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

 

 سلوكي اليومي ومبادئ اإلشراط اإلجرائي- أ.  البشير معمرية
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-ProceduralConditions.pdf  

 د. صـــــادق السامرائــــي -!!المعركة الجالوتية )327ومـا سـواهـــــا (
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa327-040522.pdf   

 د. صـــــادق السامرائــــي - !!األرض والبشر)  326ومـا سـواهـــــا (
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa326-250422.pdf  

مقتطفـات من: “الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى” الكتاب الثانى: “المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  
 بمهارة فنية” (16) الفصل الرابع: التركيب األسرى والطفولة الباكرة- أ.د. يحيى الرخاوي

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010522.pdf  

مقتطفـات من: “الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى” الكتاب الثانى: “المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  
 بمهارة فنية”(15) الفصل الثالث: “التاريخ المرضى السابق” (6) - أ.د. يحيى الرخاوي

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300422.pdf  

مقتطفـات من: “الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى” الكتاب الثانى: “المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  
 بمهارة فنية”(14) الفصل الثالث: “التاريخ المرضى السابق” (5) - أ.د. يحيى الرخاوي

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240422.pdf  

مقتطفـات من: “الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى” الكتاب الثانى: “المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  
 بمهارة فنية”(12) الفصل الثالث: “التاريخ المرضى السابق” (3) - أ.د. يحيى الرخاوي

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

 www.arabpsynet.com/paper/default.asp
 http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1878389779217236&set=a.308761169513446
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Supp-Content.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1879099055812975&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4838665469549855&set=a.153967724686343
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-ProceduralConditions.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa327-040522.pdf  
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa326-250422.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010522.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300422.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240422.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170422.pdf 


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL230-231/NewsL230-231-060522.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 لمنفسيةع 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 -/UluElazm2022/APNwww.arabpsynet.com/ScChair :احلةشارك بترشيح شخصية ر 

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm: على موقع الشبكة  أولوا العزم
  com/arabpsynet.php?p=5http://www.arabpsyfound.:  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 الشريــــك عصوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

  المميّــز  الماســـي الشريــــك عصوية
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  

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

