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  "يـــب النفســـي الطـــر فـــورد المختصـــاب اكسفــكت"عرض  - 33ملحق العدد  

  

   
   
   

    جانفــــــيملحــــــــــق شهـــــــر  2021شتــــــــــــاء 

    � 

 

  "بصائـــــــــــــر نفسانيـــــــــــــة  " مجلـــــــــــــــة  
  2021جانفــــــــــــــــــي  ر  ــــــــــــــــشه - 33العــــــــــدد  ق  ـــــــــــــملح

�دكتـــــور وليــــد سرحـــــانلل 2021اإلحتفـاء بشخصية العام العربية في علوم وطب النفس �
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   �

 

  اب  ــــــــــــــكترض  ـــــــــــع
  ي  ـــــــــــــب النفســـــــــــــي الطـــــــــــــر فـــــــــــــالمختص  وردـــــــــــــاكسفز  ـــــــــــــموج

  )السابعه الطبعهترجمة  (

  الطب النفساني ، االردن  -ترجمة الدكتور وليد سرحان
  2021في علوم وطب النفس للعام    الشخصية العربية

  رئيس تحرير المجلة العربية للطب النفسي

Shorter Oxford Textbook of Psychiatry 
(Seventhedition) 

Paul HARRISON -  Philp COWE -  Tom BURNS -  Mina FAZEL 

< <
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   < << <�

>2021س  ـــــــــب النفـــــــوم وطــــــــفي عل  ةــــــام العربيـــــــة العـــــــــــة شخصيـــــــكلم  << << <5�

 < <�

>مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المترجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقدي: ــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلفتتاحي  << << <7�

 < <�

>العالمات واألعراض في االضطرابات النفسية  :من الكتاب  الفصل األول  << << <10�

 < < 

>ــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحتوي: رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفه  << << <19 
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 »كتــاب اكسفـــورد المختصـــر فـــي الطـــب النفســـي«عرض   - 33ملحق العدد  

 

  2021 النفس وطب علوم في العربية شخصيةالعامكلمـــة  
 سرحـــان وليـــددكتور  ال

 بلقــــب المكـــرّم

  2021  للعـــام"  النفـس وطـب علـوم فـي الكادحــون"
  

wsarhan34@gmail.com 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مؤسســــة العلــــــوم النفسيـــة العربيــــة
 2021م العام  شبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة  تكرّ " 

 "وليـــد سرحـــان  دكتورال" 
 )النفسانـــي، االردنالطـــب  ( 

 بلقـــب

 "الكادحـــون في علـــوم و طـــب النفـــس"
 بمناسبـة اختياره من طرف مجلس ادارة مؤسسة العلوم النفسية العربية

 2021شخصية العام العربية في علوم وطب النفس  
 "ن.ع.ش"وذلك على هامش األسبوع السنوي التاسع ل  

)01 - 07 /01 /2021( 

  ) 2021االحتفـاء بأعماله العلمية على مدار العام  يتم   ( 
 رابط  لوحة التكريم

KadihounYW2021.pdf-http://arabpsynet.com/Prizes/Prize  
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 »كتــاب اكسفـــورد المختصـــر فـــي الطـــب النفســـي«عرض   - 33ملحق العدد  

 

 االخ العزيز الدكتور جمال التركي األكرم          
 رئيس مؤسسة العلوم النفسيهالعربيه

 تحيه واحترام

 

ما هو اال شرف كبير ووسام على صدري ،من  " الكادحون في علوم وطب النفس"، بلقب  2021تكريكم لي هذا العام  ان  
 .التجمع العربي االكبر لعلوم وطب النفس، فـلم نعتاد على التكريم العربي بل اعتدنا على التكريم االجنبي

 
 ...يد من الجهد والعمل من اجل تقدم العلوم النفسانيهالعربيهمما ال شك فيه ان هذا التكريم ال اراه اال دافع لبذل المز     

 
،  كان وما زال يعني االلتزام بالجهد والعمل بكل جد ، "الراسخون في علوم وطب النفس  " كما ان تكريمي السابق  بلقب   

ا طالبا للعلم والمعرفه ،عامال على  ولطالما كان التكريم بالنسبه لي تحدي اكثر مما هو نهاية العمل ، واعاهدكم على ان اكون دائم
 .التدريب والتدريس ،مساندا للبحث العلمي العربي، ومدافعا عن العلوم النفسانيه والعاملين بها  

 
ان تنبهكم اخي الدكتور جمال والقـائمين على الشبكهالهمية التكريم هو امر اقدره واثمنه ، فقد غاب تكريم العلم والعلماء       

 .يه الى حد كبير، لكم ولمجلس ادارة المؤسسة  كل التقدير والمحبه واالحترام  عن الساحهالعرب
 وليد

2021-1-1االردن   -عم�ان 

  " النفس وطب علوم في العربية شخصيةالعام" 
 "النفس طبو   علوم في الكادحون" 

 من بداية العربية النفسية العلوم مؤسسة تنظم العربية، النفسية العلوم شبكة تأسيس ذكرى وبمناسبة جديد عام كل بداية مع
 .الرقمية بإصداراتها الشبكة فيه تحتفـل  سنويا اسبوعا ،2017 العام

(  علمنفسانية او طبنفسانية شخصية إدارتها مجلس و  النفسية للعلوم العربية المؤسسة رئيس  يرشح األسبوع هذا هامش على
  : كــ لالختصاص جليلة خدمات قدمت ،) بالتناوب

  " النفس وطب علوم في العربية العام شخصية" 
  :بلقب رمزيا تكريما وتكريمها

  "والنفس الطب علوم في الكادحون" 
 العلمية باعمالها و بابحاثها بالتعريف العام مدى على بها واالحتفـاء

 2017 العام -  زيعور علي البروفيسور- 
 2018 العام - ابراهيم الستار عبد البروفيسور- 

 2019 العام -  الرخاوي يحيى البروفيسور- 
 2020  العام  - احرشاو الغالي البروفيسور - 
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