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

  "من التأسيس 23شبكة العلوم النفسية العربية " تدخل عامها   "
ــا من الـــكدح...  23 ــا من   20عامــ   المنجزاتعامـ

 الذي كان لهم الفضل الكبير في دعم    ،النفسانيين وعلماء النفس  األطباء إلىجزيل الشكر والعرفـان  
 ...و دراساتهم  أبحاثهمالعلمية و   بأعمالهموإثرائها   ،ومؤازرتها والوقوف معها ،الشبكةمسيرة  

  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية –د, جمال التركي  

 
 

  

 2023كل عام وانتم بخير  
  الجديد    أخلص وأصدق التهاني بالعام

 مباركا عليكم وعلينا، وعلى مجتمعاتنا، وأوطاننا، وامتنا  عاما  جعله هللا  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2082721195450759&set=a.308761169513446 

 
   

 

  2022يعور للبحث العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية  علي ز جائزة  
  د  ــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد خالــــــــــــــــولي  ورـــــــــــــــــالدكت

 )العراق / أمريكا –الطب النفساني  ( 

  2022 بيةالعر  ةلشبكة العلوم النفسي  علي زيعورجائزة البروفيسور  ب  يفوز

 موسوعـــة الصدمـــة النفسيـــة :مؤلفه عن

 االضطرابـــات التاليـــة للصدمـــة: آفـــاق جديـــدة في التشخيـــص والمعالجـــة

  ويكرم بلقب

  2022الممّيزون فــــي علـــوم وطب النفس " للعام   

    http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/Prize2022.pdf:  لوحة التكريم

 دمحم السعيد أبو حالوة. دكلمة رئيس لجنة التحكيم  
2084380635284815&set=a.308761169513446fbid=https://www.facebook.com/photo/?  

  جمال التركي د,رئيس " مؤسسة العلوم النفسية العربية "  كلمة  
6201181335014857https://www.facebook.com/photo/?fbid=2082718278784384&set=a.  

  

  2022وطب النفس " للعام    المفـلحــــون فــــي علـــوم"
   ورــــــــــــــــي زيعـــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــالبروفيس

   )أستاذ الّتحليل النفسي والنّفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية، لبنان(

  : يكرم بلقب

  2022النفس " للعام    وطب  المفـلحــــون فــــي علـــوم"
 اسمه الكريم  لشبكة العلوم النفسية العربية 2022جائزة "البحث العلمي"حمل    مناسبـةب

http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/Prizes-Al-Muflehun2022.pdf  :لوحة التكريم  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=2082721195450759&set=a.308761169513446
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/Prize2022.pdf  
et=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2082718278784384&set=a.1485762011813350
http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/Prizes-Al-Muflehun2022.pdf 


 

 

  2023وطب النفس " للعام     فــــي علـــوم  الكادحون"
   النفسيـــة العربيــــة اسناد لقب :  ي لمؤسســــة العلــــــومالعلمالمجلس    قرر

  علــوم وطـــب النفـــس "  في 2023"شخصيـــة العام العربيـــة  
   

  النفساني، سوريا)  لطب(ا   مـــــــــــــــــان ابراهيــــــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــــور عبــــــــــــــــــاد الدكتــــــــــــــــالى االست

  طيلة مسيرته العلمية المييزة على المستوى الوطني السوري و العربي  النفس  وطب  تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة لعلوم
  : يكرم بلقب

  2023وطب النفس " للعام  فــــي علـــوم    كادحونال"
http://arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2023.pdf لوحة التكريم  :  

  جمال التركي د,رئيس " مؤسسة العلوم النفسية العربية " أ.د. عبد الرحمان إبراهيم في حق  كلمة  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6145194368857866&set=a.5632500913460550 

  

  

  

  " الرقميــة واصداراتهــا العربيــة النفسيــة العلوم لشبكــة عشــر الثاني السنــوي االسبــوع"
 من التأسيس   23الشبكة تطفئ شمعتها الثانية والعشرون وتدخل عامها  

  2023  ينفجا 07 إلى 01 من
  

  اإلصدار الثالث عشر  –لمنجزات مؤسسة العلوم النفسية   2023 الكتاب السنوي
  

 " العربية النفسية العلوم شبكة"  العلمي وم الموقعي :01/01/2023 األحد

  العلمي لموقعا منجزات -  "السنوي الكتاب" من االول الفصل
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf  

 النفس وطب علوم في الرقمية  والمجالت الدوريات  يوم :02/01/2023 االثنين

  الرقمية مجالتوال الدوريات -  "السنوي الكتاب" من الفصل الثاني
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 

 

 يوم االصدارات الرقمية المكتبية في علوم وطب النفس :03/01/2023 الثالثاء

  دارات المكتبية الرقمية  االص -  "السنوي الكتاب" منثالث  الفصل ال
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf  

 يوم االصدارات الرقمية المعجمية في علوم وطب النفس: 04/01/2023 األربعاء

  االصدارات المعجمية الرقمية   -  "يالسنو  الكتاب" منالفصل الرابع  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf 

 يوم الجوائز و التكريم في علوم وطب النفس: 05/01/2023 الخميس

  التكريمالجوائز و  -  "السنوي الكتاب" منالفصل الخامس  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 

 يوم المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية: 06/01/2023 الجمعة

 المتجر االلكتروني منجزات -  "السنوي الكتاب" منالفصل الخامس  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf  

  يوم االنطباعات و االراء حول الشبكة : الكتاب الذهبي :07/01/2023 السبت

  2023للعام    الكتاب الذهبي  -  "سنويال الكتاب" منالفصل السابع  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي - !!أيكـــــــــــة االعتبــــــــــــار النفسيــــــــــــة

http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiWhatPsychologicalConsideration.pdf  

 العربية النفسية العلوم مؤسسة إلصدارات السنوي الثاني عشر األسبوع " اختتام: 08/01/2023 األحد
  

  "االصــــدار الكامــــل" - الكتاب السنوي  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

http://arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2023.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6145194368857866&set=a.5632500913460550
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiWhatPsychologicalConsideration.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf


 
  

  مستجدات علوم وطب النفسمجلة   -" ةنفســــانيـــــبصائر  مجلـــة "
 

 2022 تحديث - "ةنفســــانيـــــبصائر  "الفهرســـــــة... مجلـــة  
 من التأسيس   23بمناسبة دخول شبكة العلوم النفسية عامها  ء  داـــــــــــــاهـــــــــ
 )2022( التاسع  والثالثون) إلى العــدد  2010من العـــدد األّول ( :2023اإلصدار الثاني  

  net.com/apn.journal/APF_BasaaerFahrassa.pdfhttp://arabpsy: من الموقع العلمي تحميل

 oller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=526&contr:لكترونيمن المتجر اال تحميل

  ...رــــــــــــــــــــــــــــــــدار األخيـــــــــــــــــــــــاإلص

 (العدد االخير) 2022/ خريف   39العـــدد   -

  الرياضة والصحة النفسانيةالملـــف:  
  "العقــــــل السليـــــم فـــــي الجســـــم السليـــــم"

  النفساني، األردن)  (الطبيد سرحان  ولأ. د.  :المشرف    
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=557&controller=product&id_lang=3:لعددل اتحمي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=556&controller=product&id_lang=3   : واالفتتاحيةالفهرس  

 ...ةـــــــــــــــــــــــــــــــــداد القـادمــــــــــــــــــــاألع

  ــــــا... قريبـــــــــــــــ 2023- 2022ء  / شتا 40العـــدد   - 
 الملـــف: ظاهــــرة التنمــــر في الوســــط المدرســــي

 )المشرف: أ.د. فـاطمة الزهراء بن مجاهد (الجزائر
et=a.308761169513446.com/photo/?fbid=2057216681334544&shttps://www.facebook 

  دعوة للمشاركة...    2023- 2022/ شتاء   41العـــدد   - 
 "الملف: " البروفيسور الراحل علي كمال... موسوعة الطب النفساني

 )الطب النفساني (األردن -: د. وليد سرحان  المشرف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2057216681334544&set=a.308761169513446 

  دعوة للمشاركة...    2024- 2023) 1/ شتاء ( 45العـــدد  عدد خاص:   -

 الرخــــــاوي ... عالــــــم سبــــــق عصــــــره
 )ستون –ـــــرف: د. جمال التركي ( الطب النفساني  المشــــ

 االصـــدار في الذكـــرى األولــى لفقـــــد العالــم الكبيـــر بروفيســــور يحيـــى الرخـــاوي
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073356463053899&set=a.308761169513446 

  

  دعوة للمشاركة...   2023)  2/ شتاء ( 46العـــدد   -

 "الملف: "تاريــــخ التحليــــل النفسانــــي باللغــــة العربيـــــة
 ) دمشق ( سوريا -المشرف: د. مرسلينـــا شعبـــان حســـــن / محللة نفسانية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073287236394155&set=a.308761169513446   
  

  محكمة في علوم وطب النفسمجلة   -  ات"ـــــــــــــــــنفســــانيــ " ة  ــــــــــــــمجلـــ
  

ــ   2022 تحديث  -  "اتــة العربيـة " نفسـانيـــالمجلـة... "  الفهرسـ

 من التأسيس   23بمناسبة دخول شبكة العلوم النفسية عامها  ء  داـــــــــــــاهـــــــــ
  )2022والسبعــون (  السادس) إلى العــدد  2004من العـــدد األّول (:  2023اإلصدار الثاني  

  PF_NafssaniatFahrassa.pdfhttp://arabpsynet.com/apn.journal/A: من الموقع العلمي تحميل

 ntroller=product&id_lang=3.com/index.php?id_product=527&cowww.arabpsyfound:لكترونيمن المتجر اال تحميل

http://arabpsynet.com/apn.journal/APF_BasaaerFahrassa.pdf
arabpsyfound.com/index.php?id_product=526&controller=product&id_lang=3
arabpsyfound.com/index.php?id_product=557&controller=product&id_lang=3
arabpsyfound.com/index.php?id_product=556&controller=product&id_lang=3
308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2057216681334544&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073356463053899&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073287236394155&set=a.308761169513446 
://arabpsynet.com/apn.journal/APF_NafssaniatFahrassa.pdf
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=527&controller=product&id_lang=3
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 ... رــــــــــــــــــــــــــــــــدار األخيـــــــــــــــــــــــاإلص

  2022خريف   – 76العدد   -

 الملف: سيكولوجية الطفـل في التراث اإلسالمي أو "سياسة تدبير الصبيان عند علماء المسلمين"

 السعودية  علم النفس، -عبد هللا الطارقي المشرف : أ. د.
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=550&controller=product&id_lang=3:تسّوق العدد 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=549&controller=product&id_lang=3: الفهرس  واالفتتاحية 

 ...ةـــــــــــــــــــــــــــــــــداد القـادمــــــــــــــــــــاألع

  2022خريف    – 77العــــدد   -

 "يــــات الثقـافيــــةة الجنسيــــة والتحداضطــــراب الهويــــلملف:  ا

 االستاذ الدكتور أومليلي حميد: المشرف
 )الجزائر  – 2علم النفس العيادي (جامعة دمحم لمين دباغين سطيف   - استاذ محاضر  

facebook.com/photo/?fbid=2059880147734864&set=a.308761169513446https://www. 
  

 "دراســـــات فــــي علـــــــم نفــــــس الصحـــــــــة"مجلـــــــة  

 دورية فصلية تصدر عن مخبر علم النفس الصحة و الوقـاية ونوعية الحياة

 دليلــــــة زنـــــاد .ة التحرير: ا.ديسرئ  -  2022ديسمبــــر   -04العـــــدد:   - 07المجلـــــد: 

 رابط فهرس وملخصات العدد الرابع
www.arabpsynet.com/Journals/HPS/HPS7.4.pdf 

 رابط دليل المجلة على شبكة العلوم النفسية العربية
HPS.htm-http://www.arabpsynet.com/Journals/HPS/index 

 رابط دليل المجلة على الويب
nRevue/739https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentatio 

 

  جديد)( لمؤسسة العلوم النفسية العربية " " الرسالــة اإلخباريـــة  ــرةنشــمجلدات  
  47إلى العدد    1) من العدد  2017( 1المجلّـــد  

www.arabpsynet.com/Weekly/Volume1/NewsL2017.pdf 

  98إلى العدد    48دد  الع  ) من2018( 2المجلّـــد  
www.arabpsynet.com/Weekly/Volume2/NewsL2018.pdf 

  145إلى العدد    99) من العدد  2019( 3المجلّـــد  
www.arabpsynet.com/Weekly/Volume2/NewsL2019.pdf 

  175إلى العدد    146) من العدد  2020( 4المجلّـــد  
0/NewsL2020.pdf202-Volumes4-m/Weekly/NLwww.arabpsynet.co 

  214إلى العدد    176) من العدد  2021( 5المجلّـــد  
2021/NewsL2021.pdf-Volumes5-www.arabpsynet.com/Weekly/NL 

  256د  إلى العد  215) من العدد  2022( 6المجلّـــد  
2022/NewsL2022.pdf-Volumes6-www.arabpsynet.com/Weekly/NL 

 دليل "نشــــرة " الرسالــة اإلخباريـــة
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 
 
 

  بية محكّمة في علوم وطب النفسإصدارات مكت  - نفسانـــي"" سلسلـة الكتاب الرقمي العربي
  )مصر -علم النفس( خالد النجار البروفيسور -2022خريف    73 اإلصدار

  .. نحو محاولة تنظيرية لفهم وتفسير السلوك اإلنسانيالتدافع.نظرية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=546&controller=product&id_lang=3: تسّوق  الكتاب 

  controller=product&id_lang=3om/index.php?id_product=http://www.arabpsyfound.c&545:الفهرس والمقدمـة

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=550&controller=product&id_lang=3
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www.arabpsynet.com/Journals/HPS/HPS7.4.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/HPS/index-HPS.htm
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/739
www.arabpsynet.com/Weekly/Volume1/NewsL2017.pdf
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www.arabpsynet.com/Weekly/NL-Volumes4-2020/NewsL2020.pdf
www.arabpsynet.com/Weekly/NL-Volumes5-2021/NewsL2021.pdf
www.arabpsynet.com/Weekly/NL-Volumes6-2022/NewsL2022.pdf
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  نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر -  "دعـــــــان إذا قريـــــــب" المكتبية الرقمية  سلسلةال

  2022 خريف / التاسع والعشروناإلصـــدار  

 على الظلمة والظالمينأدعيــــــــــة  

 مؤسسة العلوم النفسية العربية  رئيس) نفساني (تونــــــسالطب ال  -د. جمال التركي  

  Karib29.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=559&controller=product&id_lang=3 المتجر اإللكتروني:تحميل حر من  

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  ... إصدارات  اإلنسان والتطور" "المكتبية    السلسلــــة

  (مصر) يحيـــى الرخـــاوي  بروفيســور - 2022خريف   26اإلصدار  

 )الخامس الجزء( اإليقـاعحيوى التطوري نظرية الطبنفسى

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=552&controller=product&id_lang=3:تسّوق  الكتاب 

  controller=product&id_lang=351http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=5&:الفهرس والمقدمـة

  

  ملخصات)(ـــــــة حديثــــــــــةــدارات نفسانيإصــــ

 )دعوة لقراءة الكتاب( الضحلــــــــــــــــــــــــــــــةالميــــــــــــــــــاه  

 فصل من كتاب "كيف نجعل الفضاء الرقمي أكثر أمانا لألطفـال والشباب" للمؤلف
 وليد خالد عبد الحميد د.تقديم   - تأليف: نيكوالس كار

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR.Walid-TheShallows.pdf 

   العالج النفسي الشامل الحديث  : )134(كتـــاب االسبـــوع  

  إشراف ومراجعة : أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالح 
http://arabpsynet.com/Documents/BR134MaanPracticeMultimodalTherapy.pdf 

  هدم األفكار الخاطئة الشائعة   :خرافة في علم النفس  50أشهر  : )133(كتـــاب االسبـــوع  
 تحرير: أ. د. معن عبدالباري قـاسم صالح

http://arabpsynet.com/Documents/BR133MaanPsychologySuperstition.pdf 

  العالج النفسي السلوكي المعرفي الحديث... اساليبه وميادين تطبيقه: )132(كتـــاب االسبـــوع  
 صالحإشراف ومراجعة: أ.د. معن عبدالباري قـاسم   -تأليف: د. عبد الستار إبراهيم

http://arabpsynet.com/Documents/BR132MaanModernCognitiveBehavioralPsychotherapy.pdf 
 
 
 

 علي عبد الرحيم صالح - )الكشف عن الشخصية والحاجات النفسية( ـــيفضيـــــــــــل الشخصــــــــــــــــــــمقيــــــــــــــاس الت
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyPersonalPreferenceScale.pdf  

 ـــاويبروفيسور يحيـــى الرخ -حوار/بريد الجمعة
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060123.pdf   

  

 صـــــادق السامرائــــي - *!!كلمات على ضفـاف عام جديد) 343ومـا سـواهـــــا (
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa343-050123.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي - !!العمـــــــــــر النفســـــــــــــــــي
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiPsychologicalAge.pdf  

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -حــــــــــــــــــــوار/بريـــــــــــــــــــد الجمعـــــــــــــــــــة
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD301222.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي - !!لمصـــــــــــــــــادرالعلـــــــــــــــــم وا
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiScienceSources.pdf  

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -ــــــــــةار/بريـــــــــــــــــــد الجمعـــــــــحــــــــــــــــــــو 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231222.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي - !!النمو النفسي العدواني
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiAggressivePsylGrowth.pdf 
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 صـــــادق السامرائــــي -*!!وعـــــــــــــــــّي الوعـــــــــــــــــي؟
raiAwarenessConsciousness.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/Doc.Sama  

اإليقـاعحيوي (لألستاذ د. يحيى الرخاوي) وعالج     الصدمة النفسية ونظرية الطب النفسي التطوري
 وليد خالد عبد الحميد -(EMDR) إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين

http://arabpsynet.com/Documents/DocWalidEMDR&BioRythTh.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي - !!على هامش اإلمبراطوريات) 342ومـا سـواهـــــا (
261222.pdf-/DocSamarraiWaMaSawahaa342http://arabpsynet.com/Samarrai 

 
 
  

 .المؤتمـــــر الدولـــــي الخامـــــــس لعلـــم نفـــس الصحـــــة
 " طــــب االطفـــال النفســــي "

 مقـاربــــــة جديــــــدة وشاملــــــة لصحــــــة الطفــــــل
 ـــــوء علــــــم نفــــــس الصحــــــةعلــــــى ضـ

 من أجـــــل طفولــــة أكثـــــر سعــــادة وأكثــــر ازدهـــارًا :حــــت شعـــــارت
 2023مايو   16 - 15

  )دعـــوة للمشاركـــة في المؤتمـــر ( نص فرنسي
www.arabpsynet.com/Congress/Cong-PsychoPediatrieAg.pdf  

 قسيمة المشاركة في المؤتمـــر
http://www.arabpsynet.com/Congress/Cong-PsychoPediatrieAgFichePart.doc   

 

 جماعية والعمل الجماعىلمؤتمر الخامس للجمعية المصرية للعالجات الا
 والمؤتمر السادس للجمعية العالمية للعالجات النفسية الجماعية

 2023يناير   14يناير الى   11من  
 البرنامج باللغة العربية

www.arabpsynet.com/Congress/EAGT-2023ProgrameAr.pdf  

 البرنامج باللغة االنكليزية
2023ProgrameEng.pdf-www.arabpsynet.com/Congress/EAGT  

 
  

 2023 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون "

  تميزت في علوم وطب النفسدخلت مرحلة التقـاعد  بية  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عر 

    "في علوم وطب النفس الراسخـون" بلقب
  2023دعوة لترشيح الشخصيات للعام  

 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2023/APN-Rassikhun2023.pdf 

 ) 2021الى العام    2003(من العام   الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

2021.pdf-n/Rassikhoun2003http://www.arabpsynet.com/Rassikhou 

  على موقع المؤسسة " نالراسخـو "رابط التكريم بلقب  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
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