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

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

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

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

 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
 ةشارك في طرح االسئلة على االطباء واالساتذة المتابعين لنشاط الشبك

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  
 

  الثالث االنجـــــاز
 االصدارات المكتبية الرقميـــة

ــــي- ــم - "سلسلة الكتاب العربـي: "نفسانـ ــ ــــي أنفسكـ ــــون  سلسلة"- سلسلة الكتاب العربي: "وفـ  "اإلصدارات المكتبية : "الراسخـ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1894463714276509&set=a.308761169513446 

  

ــا- لــةّ المكتبية: "قريــب... إذا دعـــانالسلس"- السلسلة المكتبية: "إلنســـان والتطـــور-  ــ  "السلسلة المكتبية: " ومـــاسواهــ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158371631481761&set=a.10150403803236761 

 

ــاتال ــ ـــض-  "سلسلة المكتبية الرقمية: " مقـاربـ ـــاب األبيــ  "السلسلة المكتبية: الكتــ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1902836193439261&set=a.308761169513446 

 

  الرابع نجـــــازاال
 المعاجــم النفسانيــة الرقميــة

 المعجـم " التفـاعلـــــي" -  المعجـم "الوجيـــــز" -  “ المعجـم "المَوســـــع
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1903587343364146&set=a.308761169513446 
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 آخراالصدارات -
 المعجم " المبرمج" - المعجم"المختص  - المعجم "الموّحد" - 

08761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1904286136627600&set=a.3  
  

  الخامس االنجـــــاز
 الجوائـــــز والتكريـــــم

 "للكادحــــون فــي علـــوم وطب النفس " - "المفـلحـــون فــي علـــوم وطب النفس " -  "لمميّـــــزون فــي علـــوم وطب النفسا "
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1907443306311883&set=a.308761169513446  

  "أولـــو العــزم من العلمـــاء النفسانييـــن  "- "الراسخون فــي علـــوم وطب النفس "
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1908197122903168&set=a.308761169513446 

 

  السادس االنجـــــاز
  ةـــــــــــــــة العربيــــــــــــــــوم النفسيــــــــــــة العلـــــــــــــــمؤسس

ـــر اإللكترونـــــــــي "   "لكترونـــيإعالنــــات المتجــــر اإل " - "إشتراكـــــــــــات الدعـــــــــــم " -  "ةـــــــــللمؤسس  المتجــــــــ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1908993472823533&set=a.308761169513446  

 
 
 

  سفي علوم وطب النف 2022كتاب العام  
ـــة الفطـ ـــل إلـــى سيكولوجيــ ــرة واللغــــةمدخـ ــ ــه الزعبـــي   .د - ـ  سوريــا ) - (الطــب النفسـانــي  موســـى طـ

 )"( 2022 -2021شتاء   - 69الكتاب    -نفساني  "الصادر ضمن سلسلة الكتاب الرقمي العربي  
 من الكتـــــاب  الرابعالجـــزء  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-s/eB69/eB69ZM2021http://www.arabpsynet.com/apnebook 

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

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

   2022 ربيع / العشرونالواحد و اإلصـــدار  

  )التغابنالى سورة    الحجراتمن سورة  أذكار  (  12 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة "
 اْلَعلِيـــــمُ   رَبَّنَـــا َتقَبـَّــــْل ِمنـَّــــا إِنـَّــــَك أَنـــــَت السَِّميـــــعُ 

  Karib21.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=522&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

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

   2022 ربيع - الثامناالصــــدار  
   ـــا َخطـــــْر !!ُســــــــرَّ مــــــــــ

  )العــــراق / أمريكــــا  -الطــــب النفسانـــــي  ( صــــادق السامرئــــي د. 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=524&controller=product&id_lang=3:تسّوق الكتاب 

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=523&controller=product&id_lang=3:الفهرس والمقدمـة

 

 النفـــس فـــي التـــراث العـــربإسالمـــي "الرسخــــــــون" رقميـــةسلسلــة المكتبيـــة الال -

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  

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

Content.pdf-www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT19/eBT19SS2022  
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 )افتتاحيـات  ،فهــارس( ــــلالدلي   - " 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

 

  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( ــوربروفيســــور علــــي زَْيعـــ

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

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

 )افتتاحيـات  ،فهــارس( ـلالدليـــ   - " نفساني " الرقمي العربي 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
  

 دارات مكتبية في الثقـافة النفسانيةإص-" "وفي أنفسكم الرقميـــــة المكتبية السلسلة -

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

  2021 شتاء  25 اإلصدار

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

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

  

ـــــــــدارات نفسانيـــــــــــة حديثـــــــــــة     إصـــــــ
  الباري قـاسم صالح معن عبد -  علم النفس الصحي 110كتـــاب االسبـــوع رقم  

http://arabpsynet.com/Documents/BR110MaanHealthPsychology.pdf  
 

 

 2022ربيع    37العـــدد   -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 مقـاربــــة مـــــن منظـــور إسالمــــي… التحليـــــل النفســــي  الملـــف:  
 ي هاشم خليل عابدينالمشرف على الملف: د. تهان  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=521&controller=product&id_lang=3:لعددتحميل ا    

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=520&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=510&controller=product&id_lang=3
arabpsynet.com/Rassikhoun-Dalil/eBT-Aldaleel2022.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3
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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://arabpsynet.com/Documents/BR110MaanHealthPsychology.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=521&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=520&controller=product&id_lang=3


 

  

  الثانيالجزء   -  الدليـــل"" بصائر نفسانية"  العربية المجلة -

 2022 ربيع 37إلى العدد    2019ء وربيع  شتا– 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  
  
  

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

 " بصائر نفسانيةمن مجلة  " 37البيانات بملخصات أعمال العدد  إثراء قـاعدة  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1907388616317352&set=a.308761169513446   
 

  ترابط البحث في قـاعدة البيانا
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp  

 نموذج إدراج الملخصات في قـاعـدة البيانـات

 http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm  
 

 ةـــــــداد  القـادمـــــــــات األعــــملف -  "  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

  2022 صيف - 38العــــدد   -
  ادمان االتصال باالنترنت... مواقع التواصل االجتماعي نموذجاالملف:  

 )ى الملف: أ. د. خالد الفخراني ( مصر ) وأ. د. زهرة بن مجاهد ( الجزائرالمشرفون عل  

  ) 2022ماي   28أخر أجل لقبول االعمال ( 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1907388616317352&set=a.308761169513446  

 2022خريـــف    - 39العــــدد     -

 الملـــف: الرياضــــــــة والصحــــــــة النفسانيــــــــة
 "العقــــــل السليـــــم فـــــي الجســـــم السليـــــم"
 )األردن  -ب النفسانيوليـــد سرحــان ( الطد.اشراف: 

 )2022سبتمبر   30أخر أجل لقبول االعمال ( 

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

  (العدد االخير) محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتـــــــــنفسانيـــ"  المجلة العربية -
 2022شتاء   -2021 خريف – 74العدد  

 أ. د. مصطفـــى عشـــوي    -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  "األبحاثات  قـاعدة بيان

 " "نفسانيات  مجلة من 74 العدد أعمالملخصات  ب بياناتال قـاعدة إثراء

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

  في قـاعدة البيانات  البحثرابط  
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
-	www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1907388616317352&set=a.308761169513446  
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp
 http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1907388616317352&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4838665469549855&set=a.153967724686343
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
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1878389779217236&set=a.308761169513446
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp
 http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm


 
   ةــــــــــــــــداد القـادمــــــــــــــــاألعات  ــــــــــــــــملف –"  ـــــــاتــــــنفسانيــــــ "

 2022 ربيع   – 75العــــدد   -

 قبول االخر في مجتمعاتنا اإلسالمية لتحقيق التعايشالملـــف: سيكولوجية االختالف و 

 (مشروع "لتعارفوا" لتفكيك تحصينات التعصب وثقـافة الكراهية)
، الجزائــــر 2سطيف - قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا   - اشراف: أ.د خالد عبد السالم  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1898338377222376&set=a.308761169513446  

 2022 ربيع   – 80العــــدد   -

 ــــر الذاتيــــةالملـــف: التوحـــد في الحقـائــــق العلميــــة ووجهــــات النظ

 المشرف : أ.د. خالد الفخراني
جامعة طنطا، مصر  -أستاذ علم النفس اإلكلينيكي واإلرشاد النفسي    

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1898340873888793&set=a.308761169513446 
 

 المجلـــة العربيـــة للطـــب النفســــي  

 2022ماي    1العدد    33 المجلد  
 t=519&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_produc:رابط تســـــّّوق العـــــدد

 2022Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP33.1: رالط الفهـــرس والمقدمـــة

 ajp33.1.htm-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/Index: دليل ملخصات العدد
  
  
 

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” ى التطورىالطبنفسى اإليقـاعحيو “مقتطفـات من: 
 يحيى الرخاوي – )2عن تاريخ العمل بين الواقع والمعنى (…) الفصل الخامس: 22” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220522.pdf  

نيكية: بحث علمى بمهارة  المقـابلة الكلي“الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  يحيى الرخاوي– عن تاريخ العمل بين الواقع والمعنى…) الفصل الخامس: 21” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210522.pdf 

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  يحيى الرخاوي– ) الفصل الرابع: التركيب األسرى والطفولة الباكرة18” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080522.pdf 

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 يحيى الرخاوي– ) الفصل الرابع: التركيب األسرى والطفولة الباكرة17” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070522.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي - !!العــــــــــــــالج بالمـــــــــــــــوت
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiDeathTreatment.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي - !!) مدارات ما نكتب329ومـا سـواهـــــا (
160522.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa329   

 صـــــادق السامرائــــي - !!)سلوك اإلجتثاث328ومـا سـواهـــــا (
090522.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa328  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى:  ”طورى  الطبنفسى اإليقـاعحيوى الت“مقتطفـات من: 
 يحيى الرخاوي– ) الفصل الرابع: التركيب األسرى والطفولة الباكرة20” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150522.pdf  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  يحيى الرخاوي– )الفصل الرابع: التركيب األسرى والطفولة الباكرة19” (فنية

http://arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140522.pdf  

  خالد إبراهيم الفخراني -بعض الحقـائق حول طيف التوحد
Doc.FakhranyAutismSpectrumDisorder.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/ 

  الغالي أحرشاو  -) مظاهـــر اكتئـــاب المغاربـــــة (حـــوار صحفـــــي
essionMorocco.pdfAspectsDepr-http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Aharchaou  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1898340873888793&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1898338377222376&set=a.308761169513446 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=519&controller=product&id_lang=3
Journals/AJP/AJP33.1-2022Content.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/Index-ajp33.1.htm
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220522.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210522.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080522.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070522.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150522.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140522.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiDeathTreatment.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa329-160522.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa328-090522.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyAutismSpectrumDisorder.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Aharchaou-AspectsDepressionMorocco.pdf 


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL232-233-234/NewsL232-233-234-270522.pdf     http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  
  

  

 2022 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون " التكريم بلقب

  الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس  تكرّم الشبكة في
  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-.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003http://www 
  

 2022 للعام" أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن" التكريم بلقب

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

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

 2022 للعام "الممّيزون في علوم وطب النفس" التكريم بلقب

  2022للعام   ث العلمي "علــي زيعور" في علوم النفس لشبكة العلوم النفسية العربية"جائزة البح
  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  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4893120290771039&set=a.153967724686343 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
 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/NL232-233-234/NewsL232-233-234-270522.pdf
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com
facebook.com/arabpsyfound

