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

 
  الشتراكات العضوية وخدمات االعالن    الرابعاالسبوع السنوي  

  2023العلوم النفسية العربية " للعام    مؤسسةفي " 
 2023فيفري   07إلى    01من  

 2023العضوية الشرفية للعام    -ريك الذهبي " عضوية الش -2023فيفري   1 -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

 2023عضوية الفخرية للعام  ال  -الشريك الماسي" - 2023فيفري   2 -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3   

 2023ية الفخرية للعام  العضو   -عضوية"الشريك الماسي المميّز" : 2023 فيفري 3 -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  

 2023العضوية الفخرية للعام    -ـم " إهـــداء عضوية"الشريــك الراسـخ في العل" :2023فيفري   4 - 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3  

  2023العضوية الشرفية للعام    -ــــــز " عضوية "الشريــــــك الُمميّ ": 2023فيفري   5 -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

   "قع العلمي "شبكة العلوم النفسية العربيةيوم اعالنــــــات المو  :2023فيفري   6 -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3   

 "المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةيوم اعالنــــــات   :2023فيفري   7 -
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3 

 

 2022"حصـــــــاد النشـــاط العلمــي لمؤسسة العلوم النفسية العربية للعــام   الرقمي السنوي  كتـــابال
 2022للعام   " منجزات مؤسسةالعلوم النفسية العربيةلـ" 

 الطب النفساني (تونس)  -  د.جمال التركيإشراف: 
( تنزيل حر ) تحميل من الموقع العلمي  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2022.pdf 

 تحميل من المتجر اإللكتروني( تنزيل حر )
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=563&controller=product&id_lang=3 

 
 

  
 
 

  مجلة مستجدات علوم وطب النفس -" ةنفســــانيـــــبصائر  "
 

  ...رــــــــــــــــــــــــــــــــدار األخيـــــــــــــــــــــــاإلص
 (العدد االخير) 2023- 2022 شتاء 40العـــدد   -

  في الوســــط المدرســــينمــــر  ــرة التظاهــالملـــف: 
  )الجزائـــــر  -عــلم النفــس  ( فـاطمــة الزهـــراء بـــن مجاهــــدأ. د.  :المشرف    

  ex.php?id_product=567&controller=product&id_lang=3.com/indhttp://www.arabpsyfound:لعددتحميل ا

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=566&controller=product&id_lang=3: الفهرس  واالفتتاحية 
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 ...ادمــــــــــــــــــــــــــــــــد القدــــــــــــــــــــعال

  ... تمديد أخر أجل لقبول األعمال العلمية   2023ربيع   41العـــدد   - 
 "الملف: " البروفيسور الراحل علي كمال... موسوعة الطب النفساني

 )الطب النفساني (األردن -المشرف: د. وليد سرحان  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5784300528319673&set=a.153967724686343 

 

 الثالثالجزء   - " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر " العربية المجلة  دليـــل"" -

 2023-2022شتاء   40إلى العدد  2022 خريف  39العدد العدد  من   -فهارس ومقتطفـات  
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2023.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=558&controller=product&id_lang=3 
 

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

  "بصائر نفسانية" من مجلة 40بملخصات العدد  قـاعدة بيانات "األبحاث والدراسات" إثراء  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2123629094693302&set=a.308761169513446   

 

  محكمة في علوم وطب النفسمجلة   -  ات"ـــــــــــــــــنفســــانيــ " 
  

 ... رــــــــــــــــــــــــــــــــدار األخيـــــــــــــــــــــــصاإل
  2022خريف   – 76العدد   -

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

 علم النفس، السعودية -المشرف : أ. د. عبد هللا الطارقي
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 

 ...ادمــــــــــــــــــــــــــــــــد القدــــــــــــــــــــعال
  ... قريبــــــــا 2023 شتاء – 77العــــدد   -

 "ــــةاضطــــراب الهويــــة الجنسيــــة والتحديــــات الثقـافيالملف:  

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

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

 مجلــــــة علميـــــــــــــــة محكمـــــــــــــــة-ـــة العربيــــــــــــة لعلــــــــــــم النفــــــــــــســــــــالمجلـــ

 )العـــدد الخامـــس عــشر( 2022خريــــف    3الـعـــدد    -7المجلــــد:  -

 )ر (المغربرئيس التحرير: دمحم المي -)المغرب(حرشاو  الرئيس الشرفي: ا. د الغالي أ 

 OPSY/ajopsy15.pdfwww.arabpsynet.com/Journals/AJ: رابط فهرس وملخصات العدد

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

 
 
 

  مكتبية محكّمة في علوم وطب النفسإصدارات    -  نفسانـــي"" سلسلـة الكتاب الرقمي
 )2023اء  ( شتـــــــــ 74االصــــدار  

ـــة ــ ــ ــ ــ ـــة أوليـ ــ ــ ــ ـــات ذهانيــ ــ ـــ ـــام واضطرابــ ــ ــ ــ  الفصــ

 العراق/ إنكلترا  -الطب النفساني  -األستاذ الدكتور ســـداد جـــواد التميميـــي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=565&controller=product&id_lang=3 : الكتابتسّوق    

 php?id_product=564&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.:الفهرس والمقدمـة

://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=558&controller=product&id_lang=3
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=550&controller=product&id_lang=3
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=549&controller=product&id_lang=3
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=565&controller=product&id_lang=3
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=564&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/index-ajopsy.htm
www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/ajopsy15.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2059880147734864&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2123629094693302&set=a.308761169513446  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5784300528319673&set=a.153967724686343
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2023.pdf


  الرابعالجزء   -نفســــــانــــي "السلسلـــة المكتبيــة الرقمـيــة "دليــــــــــل"ال 

 (2023) 74الـى العـــدد   (2016 ) 66من العــدد   -فهارس ومقتطفـات  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=461&controller=product&id_lang=3 

http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook4.pdf 
 

 2 الجـــزء و 1ـزء  الجــ  -  سفي علوم وطب النف 2023كتاب العام   - 
  )مصر -علم النفس( خالد النجار د.  أ. -2022خريف    73 اإلصدار -

  نظرية التدافع ... نحو محاولة تنظيرية لفهم وتفسير السلوك اإلنساني - 
 )(2022 خريف - 73الكتاب    -الصادر ضمن سلسلة الكتاب الرقمي العربي نفساني  

 من الكتـــــاب 1 الجـــزءإهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB73/PsyYearBook2023/eB73NajjarPart1.pdf  

 من الكتـــــاب 2 الجـــزءإهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB73/PsyYearBook2023/eB73NajjarPart2.pdf  

 تسّوق كامل الكتاب
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=546&controller=product&id_lang=3 

 )تحميل حرفهرس و مقدمة الكتاب (
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=545&controller=product&id_lang=3 

 

 إبراهيم عبد الرحمان أ. د.   العلميـــة    باألعمال، 2023لعــــام  االحتفــاء ا - 

  في علوم وطب النفس 2023رجل العام   د.  إبراهيم عبد الرحمانأ.
  هاعـــــادة اصـــدار كتــــابناسبة  مبهذه ال

 فكــــرة وجيــــــزة عـــــن اضطرابـــات الشخصيــة 

  2023شتــــــاء   - ـي  ثانــار الاإلصــــد - (2006) 4 العـــــــدد

 )2023مارس   24تخفيض  الى  (  الكتـابتسوق  رابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=198&controller=product&id_lang=3  

ـرس والمقدمـــةهــالف  

 "تحميل من الموقع العلمي " شبكة العلوم النفسية العربية

http://arabpsynet.com/apneBooks/eB4/eB4AI2006-Content.pdf  
 

  نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر -  "ــاندعـــــ إذا ــبقريـــــ" المكتبية الرقمية  سلسلةال
  2023 الثالثون شتاءاإلصـــدار  

 أدعيــــــة التيسيـــــر والنجــــــاح  

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية) الطب النفساني (تونــــــس  -د. جمال التركي  

  Karib-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB30.pdf :تحميل حر من الموقع العلمي
 duct=562&controller=product&id_lang=3ndex.php?id_prohttp://www.arabpsyfound.com/i المتجر اإللكتروني:تحميل حر من  

  

   2023شتــــاء   / الواحـــد والثالثــــون  القـادم:   اإلصـــدار

 )الطب النفساني (تونــــــس  -د. جمال التركي   - أدعيــــــة الفــــــوز والنجــــــاة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5720175398065520&set=a.153967724686343  
  

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  ... إصدارات  اإلنسان والتطور" "المكتبية    السلسلــــة
  (مصر) رخـــاويبروفيســور يحيـــى ال - 2022خريف    26اإلصدار  

 )الخامس الجزء( اإليقـاعحيوى التطوري سىالطبنفنظرية  

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

http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook4.pdf
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=561&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB73/PsyYearBook2023/eB73NajjarPart1.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB73/PsyYearBook2023/eB73NajjarPart1.pdf 
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=546&controller=product&id_lang=3
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=545&controller=product&id_lang=3
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=198&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apneBooks/eB4/eB4AI2006-Content.pdf 
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=562&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib30.pdf
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=552&controller=product&id_lang=3
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=551&controller=product&id_lang=3
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=551&controller=product&id_lang=3


 
***   ***   *** 

 

  د الباري قـاسم صالحمعن عب - صــــــدارات نفسانيـــــــة حديثــــــــــة إ: المختصر في كتـــاب
  

ــــــص النفســــــــــــي البصـــــــــــــــــــري: 139كتـــاب االسبـــوع رقم   -  التشخيــــــــ
hodiagnosis.pdfMaanVisualPsychttp://arabpsynet.com/Documents/BR139 

 .الجزء األول-علم الشخصية  :  138كتـــاب االسبـــوع رقم   -
http://arabpsynet.com/Documents/BR138MaanTheScienceOfPersonality.pdf  

 لعالج النفسي قديما وحديثاً ا: 137كتـــاب االسبـــوع رقم   -
http://arabpsynet.com/Documents/BR137MaanPsychotherapyOld&New.pdf 

 في الحياة االنسانية والنفسالجنس  : 136كتـــاب االسبـــوع رقم   -
http://arabpsynet.com/Documents/BR136MaanAliKamel-Sexuality&Psy.pdf 

 تكنولوجيا السلوك اإلنساني: 135كتـــاب االسبـــوع رقم   -
http://arabpsynet.com/Documents/BR135MaanHumanBehaviorTechnology.pdf  

 
  
  
  

 جمال التركي - ...مقـال موجز عن منجزات شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/Documents /AJP28.2TurkyArapsynet.pdf 

 ...يسألونك عن العالج النفسي عن بعد
 موسى الزعبي - ...ثورة عالجية ساهمت بمكافحة وصمة المرض النفسي

http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.OlinePsychotherapy.pdf   

 في فـلسفة العلم ... الوضعية المنطقيةـ  تأسيسها،قضاياها، منتقدوها ومآلها
 البشير معمرية - الوضعية المنطقية والبحث في علم النفس

LogicalPositivism.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria  

 صـــــادق السامرائــــي -!!العرب المتحاملون على العرب
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiArabsWhoArePrejudicedAgainstArabs.pdf  

 مرسلينا شعبان حسن -الزلزال النفسي الكارثة الثانية بعد زلزال األرض
synet.com/Documents/Doc.Marcelina.PsyEarthquake.pdfhttp://arabp 

 موسى الزعبي   - ...يسألونــــــك عــــــن الزلــــزال وتداعياتهــــا النفسيــــــة
/Documents/Doc.Zoobi.TheEarthquake&PsychologicaReperCussions.pdfhttp://arabpsynet.com 

الفصل   ”العالج النفسى (مقدمة) بين الشائع واإلعالم والعلم والناس) “1من فقه العالقـات البشرية: (
  ـــاوييحيـــى الرخ -)5” (المريض ورّانى نفسى“الرابع: 

akhawy/RakD180223.pdfhttp://www.arabpsynet.com/R  

  يحيـــى الرخـــاوي - حوار/بريد الجمعة
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170223.pdf  

الفصل  ” الم والعلم والناسالعالج النفسى (مقدمة) بين الشائع واإلع) “1من فقه العالقـات البشرية: (
  يحيـــى الرخـــاوي - )4” (المريض ورّانى نفسى“الرابع: 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110223.pdf  

 يحيـــى الرخـــاوي -حوار/بريد الجمعة
com/Rakhawy/RakD130223.pdfhttp://www.arabpsynet.  

  يحيـــى الرخـــاوي -حوار/بريد الجمعة
0223.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD03  

ــــــــــــــــــب الحزيــــــــــــــــــــــــــن  صـــــادق السامرائــــي -) يةقصيدة شعر ( !!القـلــــــــ
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiTheSadHeart.pdf  

 سامرائــــيصـــــادق ال - !!القـلـــــــــــــــــــم قـائدنـــــــــــــــــــا): 346سـواهـــــا (ومـا  
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa346-060223.pdf  

ل  الفص” بين الشائع واإلعالم والعلم والناس) العالج النفسى (مقدمة) “1ه العالقـات البشرية: (من فق
 يحيـــى الرخـــاوي - )3” (المريض ورّانى نفسى“الرابع: 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040223.pdf  
 

http://arabpsynet.com/Documents/BR139MaanVisualPsychodiagnosis.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR138MaanTheScienceOfPersonality.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/BR137MaanPsychotherapyOld&New.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR136MaanAliKamel-Sexuality&Psy.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR135MaanHumanBehaviorTechnology.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents /AJP28.2TurkyArapsynet.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.OlinePsychotherapy.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-LogicalPositivism.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiArabsWhoArePrejudicedAgainstArabs.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Marcelina.PsyEarthquake.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.TheEarthquake&PsychologicaReperCussions.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180223.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170223.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110223.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130223.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030223.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiTheSadHeart.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa346-060223.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040223.pdf


facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com                    يـونر اإللكتر ـالمتج: facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL261-262/NewsL261-262-250223.pdf                   http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

  

 صـــــادق السامرائــــي -المتحاملون على العرب  العرب   
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiArabsWhoArePrejudicedAgainstArabs.pdf   

  دق السامرائــــيصـــــا - !!سايكولوجية الطغيان
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiTyrannyPsychology.pdf   

 ترجمة: علي عبد الرحيم صالح -الطريق لتخيل مجتمعات أفضل: التفكير الطوباوي
PsyUtopianThinking.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/DocAli   

الفصل  ” بين الشائع واإلعالم والعلم والناس) العالج النفسى (مقدمة) “1من فقه العالقـات البشرية: (
 يحيـــى الرخـــاوي - )2” (المريض ورّانى نفسى“الرابع: 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280123.pdf  

 يحيـــى الرخـــاوي -حوار/بريد الجمعة
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270123.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي -!!مصطلحـــــــــاتاألمــــــــــة ومعضلـــــــــة ال): 345ومـا سـواهـــــا (
240123.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa345   

  

 

 2022عــام  لل  ألستـــاذ الدكتــور يحيـى الرخــــاوىلة  السنويــجوائــــز  ال

 جامعــة القـاهـــرة -قسـم الطــــب النفســـي بالقصـــر العينــــي

 جائزة الحالة اإلكلينيكية - اإلبداعيجائزة العمل   - النفسيعالج  جائزة ال - العلميجائزة البحث   -
   http://arabpsynet.com/Prizes/PrizeRakhawyapnJ77.pdf: رابط نص الدعوة للجائزة

 

  2023 ي " في الطب النفسانيجائزة البحث العلمي " ســداد جـــواد التميمـــ " 
  الممّيزون في علوم وطب النفس" للفوز بلقب "  شبكة العلوم النفسية العربيةجائزة  

  rize2023.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2023/APNp: ترشح للجائزةلل دعوة
  

 2023 للعام" أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن"التكريم بلقب: 
 عربية طبنفسية او علمنفسية شخصية سنويا تكرم" الشبكة"  النفــس، وطــــب علــوم في علمائنــا مـن الراحليــن بالــرواد إحتفــاءً 

  النفسانية" العلوم في األبحاث كراسي" على: أسمائهم إطالقو   "انيينالنفس العلماء من العزم ااولو "  بلقب
 UluElazm2022.pdf -www.arabpsynet.com/ScChair/UluElazm2022/APN :ترشيحالشارك ب

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm: "الشبكةعلى   " أولوا العزمالتكريم بلقب "
  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5:  على المتجر االلكتروني " أولوا العزمالتكريم بلقب "

 

 2023 للعام " في علوم وطب النفس الراسخـون "التكريم بلقب: 

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

    "في علوم وطب النفس الراسخـون" بلقب
  دعوة لترشيح الشخصيات  

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

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

http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiArabsWhoArePrejudicedAgainstArabs.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiTyrannyPsychology.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyUtopianThinking.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280123.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270123.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa345-240123.pdf 
http://arabpsynet.com/Prizes/PrizeRakhawyapnJ77.pdf
://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2023/APNprize2023.pdf
www.arabpsynet.com/ScChair/UluElazm2022/APN-UluElazm2022.pdf
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5
 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2023/APN-Rassikhun2023.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
facebook.com/arabpsyfound
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
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