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نسيم / التعريف بتداخالتها النفسية: متالزمة ما قبل الدورة الشهرية -

 قرشي، طارق الحبيب
تششك / استعماالت مثبطات السيريتونين النوعية في هوس السرقة -

 كهان كاندميرخوجا أوغلو، جو
 وأنواع االضطرابات النفسية المشخصة ردوافع الشروع باالنتحا -

أوسيمة يوسف خير، عمر إبراهيم / لدى الشارعين باالنتحار 
 المديفر

- Long term Outcome of Treated Addiction in Saudi 
Arabia: Predictors of Relapse in 10-year Follow-up / 
Sheikh Idris A. Rahim, Mahdi Saeed Abumadini, Mohamed 
Salah Khalil, Tareq Musa 

Abstract 
AIM: To evaluate the long-term outcome of male patients 

who had completed their first detoxification / rehabilitation 
programme in a specialized public sector facility in Saudi Arabia.

Design: A case-series determinationof the re-hospitalized 10-
year relapse rate in a random sample of the first seven-year 
admissions (1986-1993) followed by a case-control comparison 
between the relapsing versus the non-relapsing subgroups. 

Setting: The 210-bedded Dammam Amal Hospital is 
exclusively devoted for the treatment of male substance-
abusers. The management programme consists of a one-month 
detoxification/rehabilitation protocol followed by a variable period 
of aftercare group and support therapy using Twelve-Step 
Facilitation. 

Participants: A sample of 504 male subjects randomly drawn 
from the first 3,877 consecutive new admissions. 

Findings: The overall relapse rate was 59.7 percent. Ninety 
percent of relapses occurred within the first 42 months of 
discharge. The mean interval between discharge and relapse 
was 17 months, the median – 8 months and the mode – 2 
months. The number of rehospitalizations per patient over ten 
years ranged from 1 to 18, the mean being 3.4 relapses. Logistic 
regression identified nine variables conjointly predicting relapse 
with a sensitivity of 78 percent, specificity of 66, and overall 
accuracy rate of 73 percent. These  were: heroin dependence, 
nearby residence, criminal record, unemployment, divorce, 
longer duration of abuse, family history of addiction, severe 
psychosocial stressors and being a student. 

Conclusions: Three fifths of treated substance abusers 
relapsed despite their completing the provided detoxification 
/rehabilitation programme. More extended and intensified 
programmes might be needed for subjects at predictably higher 
risk for relapse. 
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gender nor education  had effect on belief in possession. 

Conclusion: The results support previous findings suggesting 
a link between possession belief and dissociative phenomena 
among psychiatric patients. 

Key words: possession, dissociation, Saudi Arabia. 

ـنذيـن الــن الخارجييــى النفسييــي المرضـة فــرات التفارقيـــالخب -
  محمد الصغير/س ــاد بالتلبــم اعتقــلديه

 الملخص
البحث في ما إذا كان المرضى النفسيين الخارجيين الذين :  الهدف

لبسين من الشيطان لديهم ميل لمستويات يعتمدون أن المرض هو سبب المت
 .أعلى من التفارقية مقارنة بعينة ضابطة تراجع نفس المؤسسة

في الرياض وفي مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي : الطريقة
وباستعمال أسلوب ضبط الحالة وإدخال حاالت متتالية باستعمال نموذج 

 46ن بالتلبس كحاالت مقابلة شبه مركب، ثم اعتبار المرضى الذين يعتقدو
 الترجمة – وقد أكمل جميع المشاركين 43بالمقارنة مع العينة الضابطة 
 .العربية لمقياس الخبرة التفارقية

أظهرت النتائج معدالت أعلى على المقياس لدى المرضى : النتائج
مقارنة بالعينة الضابطة وبين المرضى فإن وجود أعراض تفارقية قد 

لى المقياس التفارقي، ولم يؤثر الجنس أو التعليم على ارتبط بقيمة عالية ع
 .اعتقادات التلبس

النتائج تدعم النتائج السابقة في العالقة بين اعتقاد التلبس : الخالصة
 .وظاهرة التفارقية في المرضى النفسيين

 .التلبس، التفارق، المملكة العربية السعودية: الكلمات الرئيسية

- Depression in Elderly Patients Attending Primary 
Health Care Clinics in Baghdad City /  Numan S. Ali, Amir 
A. Hussein 

Abstract 
Background: There is currently a world-wide increase in the 

elderly population, resulting in more elderly people utilizing 
health care system. Depression is the most common psychiatric 
disorder amongst this group, and its detection and treatment is a 
matter of skill. Primary care clinics play a crucial role in this 
issue. The health providers must be armed with education, know 
ledge and equipped by simple, easily answered, comprehensible 
and time saving tools to help in detection such disorder. 

Objectives: To determine the prevalence of depression 
among elderly patients attending primary health clinics in 
Baghdad and its correlation with some sociodemographic 
variables such as gender age group, marital status, economic 
status and physical conditions. 

Methods: This is cross-sectional study of the prevalence of 
depression in randomly selected sample of 208 elderly patients 
aged 60 years and above who attended two health care clinics 
in Baghdad, from October 4, 2002 to March 12, 2003. 

The Geriatric Depression Scale – Short Form (GDS-15) and 
a semi-structured interview based on "ICD-10" criteria were 
applied after screening the patients for cognitive impairment 
using the MINI Mental State Examination (MMSE) and excluding 
those who scored less than 23 on this scale. 

Results: 208 elderly patients (115 females and 93 males) with age 
range from 60-90 years were studied. The mean age  ± standard

Key Words: treated addiction, relapse rate, predictors of 
relapse, addiction in Saudi Arabia, source of funding: none. 

ةـة العربيـن في المملكـن المعالجيـة األمد للمدمنيــات طويلــالمخرج -
شيخ  /وات ــرات السنــة عشــاس في متابعــمؤشرات االنتك: ةــالسعودي

يد أبو مديني، محمد صالح خليل، طارق إدريس عبد الرحيم، مهدي سع
 موسى

 الملخص
تقييم المخرجات طويلة األمد للمرضى الرجال الذين أتموا : الهدف

برنامج الفطام والتأهيل ألول مرة في أحد مؤسسات القطاع العام 
 .المتخصصة

تحديد سلسلة حاالت من إعادة دخول المستشفى على مدى : األسلوب
 وذلك بعينة عشوائية من سبع سنوات إدخال عشرة سنوات من االنتكاس

 .، ويتبع هذا مقارنة الحاالت المنتكسة بغير المنتكسة)1993 – 1986(

 سرير مخصص لعالج اإلدمان 210مستشفى األمل في الدمام : المكان
بين الرجال وبرنامج العالج يشمل على شهري الفطام والتأهيل يتبعه فترة 

دة ونستخدم العالج الداعم مستخدما برنامج متابعة خارجية تتراوح في الم
 .التسهيل دو األثني عشر خطوة

 3877 ذكر تم أخذها بطريقة عشوائية من 504العينة من : المشاركون
 .دخول متعاقب

 من االنتكاسات حدثت %90،  %59.7كان معدل االنتكاس هو :  النتائج
 واالنتكاس هو وكان معدل المدة بين الخروج.  شهر بعد الخروج42في أول 

 توتراوح. سبع أشهر وكان المتوسط هو ثمانية شهور، والوسط هو شهرين
 انتكاسة، 3.4 شهر وكان المعدل هو 18 -1مرات إعادة إدخال للمريض من 

 متغيرات مجتمعة تتوقع االنتكاس 9والتحليل اإلحصائي التراجعي حدد 
االعتماد على  وهو %73 وبدقة عامة معدلها %66، وبنوعية %78بحساسية 

الهيرويين، مكان اإلقامة، السجل اإلجرامي، البطالة، الطالق، طول مدة 
اإلدمان، وجود تاريخ عائلي لإلدمان، الضغوط النفسية االجتماعية الشديدة، 

 .وكون المدمن طالبا

إن خمس المعالجين من إساءة استعمال المواد ينعكسون رغم : الخالصة
أهيل المقدم، وقد يكون من المفيد توفير برامج إكمالهم برنامج الفطام والت

 .ممتدة ومكثفة ألولئك الذين يحملون خطورة كبيرة من االنتكاس

معالجة اإلدمان، معدل االنتكاس، مؤشرات االنتكاس، : الكلمات الرئيسية
 .اإلدمان في المملكة العربية السعودية

- Dissociative Experience in Psychiatric out-Patients
who have Possession belief / Mohammed A. Al Sughayir 

Abstract 
Objective: To investigate whether psychiatric outpatients who 

believe that their illnesses  are due to devil possession tend to 
have elevated dissociation scores as compared to a control group 
reporting at the same psychiatric facility. 

Method: Case-control  design with consecutive recruitment 
using semistructured interview of psychiatric out-patients at King 
Abdulaziz University Hospital, Riyadh. The subjects who believe 
that their illnesses were due to possession were considered cases 
(46) compared to controls (43). All subjects completed the 
Dissociative Experience Scale (DES), Arabic version. 

Results: Cases showed significantly higher DES score than 
controls. Among the cases, the presence of dissociative symptoms 
was significantly associated with high values of DES score. Neither
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index, using the key words "Tryptophan" and "sexual". We 
reviewed 6 articles featuring 15 cases. Where available, we 
noted and tabulated certain parameters for cases of sexuality 
increased or decreased by Tryptophan. 

Results: We found 13 cases where sexuality had been 
increased by Tryptophan. The dose was 5gm/day or above in 9 
cases, and 3 gm/day in 4 cases. We found 2 cases where 
sexuality had been decreased by Tryptophan. In both cases the 
dose was 3 gm/day. 

Conclusion: Tryptophan can alter sexuality in both directions 
through changing serotonin availability in the brain. The direction 
of the effect appears to be dependent on the dose but also is 
affected by serotonin state prior to treatment. Tryptophan 
increases serotonin availability in the brain, an effect which 
might be reversed in higher doses. The proper dose for 
treatment of sexual disinhibition seems to be 2000 mg/day. This 
phenomenon can theoretically apply on any presumed serotonin 
deficiency state including depression and anxiety, as well as 
sexual disinhibition. 

Key words: Tryptophan, serotonin, sexual disinhibition. 

 طالب عبد المحسن/ ي ــع الجنســادة الدافــان وزيــالتربتوف -

 الملخص
مراجعة األدب الطبي للتقصي عن حاالت مدونة تبين تأثير : لهدفا
على انعدام الكبح الجنسي زيادة أو إنقاصا، وللبحث أيضا " تربتوفان"مادة 

 .عن تفسير لهذه الظاهرة

 Pubmedقمنا بمراجعة لألدب الطبي من خالل فهرس : الطريقة
ا ستة مقاالت راجعن. Sexual و Tryptophanمستعملين الكلمات الرئيسية 

وحيث كان ممكنا، دونا وقمنا بجدولة متغيرات معينة .  حالة15تتضمن 
 ".تربتوفان"للحاالت التي زاد أو نقص فيها النشاط الجنسي بتأثير مادة  

 حالة زاد فيها النشاط الجنسي بتأثير مادة 13وجدنا : النتائج
ثر في تسع يوم أو أك/ ملغ5الجرعة في هذه الحاالت كانت ". تربتوفان"

كما وجدنا حالتين نقص فيهما النشاط .  حاالت4يوم في / ملغ3حاالت، و
 .يوم/ ملغ3الجنسي، وفي كلى الحالتين كانت الجرعة 

النشاط الجنسي في كال " تربتوفان"من الممكن أن تغير مادة : الخالصة
 االتجاهين، زيادة أو إنقاصا وذلك بالتأثير على وفرة مادة  السيروتونين في

ويبدو أن اتجاه التغيير يعتمد على الجرعة، ولكنه أيضا يتأثر . الدماغ
يزيد من وفرة " تربتوفان. "بحالة السيروتونين في الدماغ قبل العالج

ويظهر . السيروتونين في الدماغ، ولكن العملية تنعكي في الجرعات العالية
الكبح الجنسي لعالج حاالت انعدام " تربتوفان"لنا أن الجرعة المناسبة من  

لى أنه نظريا يمكن تعميم هذه الظاهرة إونود أن ننوه . يوم/ ملغ2000هي 
وتطبيقها على جميع حاالت انخفاض السيروتونين مثل االكتئاب والقلق، 

 .كما هو الحال بالنسبة إلى انعدام الكبح الجنسي

 .تربتوفان، سيروتونين، انعدام الكبح الجنسي: الكلمات الرئيسية

- Premenstrual syndrome: dissecting its psychological 
connections through five cases / Naseem A. Qureshi, 
Tareq Al- Habeeb 

Abstract : The premenstrual syndrome and premenstrual 
dysphoric disorder, both cyclical disorders of reproductive 
women and interfacing between gynecology and psychiatry in 
multiple domains are specifically linked to the late luteal phase of 
menstrual cycle.  This  paper analyses anamneses of five patients

 deviation was 65.5 ± 6.6 and the prevalence of depression was 
38.9%. 

Statistical analysis showed that age, gender, economic, 
marital and physical statuses were significantly associated with 
depression. 

Conclusion: The study shows that more than one third of the 
primary health care elderly patients had significant depression. 
None of them were previously identified by the primary health 
care physicians, which may have been due to lack of psychiatric 
training. 

Key words: Depression, old age, prevalence, primary health care.

ةـة الصحيــز الرعايــن لمراآـار السن المراجعيــاب في آبــاالآتئ -
 نعمان سرحان علي، عامر عماش حسين /داد ــة في بغــاألولي

هنالك زيادة في نسبة المسنين في معظم الدول مما نتج عنه كثرة 
إن الكآبة . المرضى من تلك الفئة العمرية اللذين يحتاجون للرعاية الصحية

هي من أكثر األمراض النفسية شيوعا بين أفراد هذه الفئة العمرية ولكن 
 .الجتها تتطلبان نوعا من الخبرة والتدريبالكشف عنها ومع

تلعب مراكز الرعاية الصحية األولية دورا في مجال تشخيص الكآبة 
لدى المسنين وأن العاملين في هذه المراكز ال بد أن تكون لديهم المعلومات 
والخبرة الكافية وأن تتوفر لديهم مقاييس سهلة االستعمال وبسيطة ويمكن 

 .داتطبيقها بوقت قصير ج

يهدف البحث إلى إيجاد معدل انتشار االكتئاب لدى كبار السن الذين 
يراجعون مراكز الرعاية الصحية األولية في بغداد وعالقته ببعض 

العمر، الجنس، الحالة الزوجية، الخالة المعاشية (الخصائص الديموغرافية 
 .)والحالة الصحية الجسمانية

 مريض 208مؤلفة من تم اختيار عينة عشوائية : طريقة البحث
 سنة من بين المراجعين لمراكز 60ومريضة ممن كانت أعمارهم أكثر من 

 إلى 4/10/2002الرعاية الصحية األولية في بغداد خالل الفترة من 
12/03/2003 . 

تم استخدام مقياس اكتئاب كبار السن المختصر مع معايير االكتئاب 
ق مقياس العقلية المصغر حسب التصنيف العالمي العاشر وذلك بعد تطبي

 . درجة على هذا المقياس23إبعاد الذين حصلوا على أقل من 

 -60 ذكر من كبار السن ما بين 93،  أنثى115تألفت العينة من  :النتائج
 سنة وكان معدل 65كان معدل العمر للمجموعة هو .  سنة من العمر90

 أن العمر  أثبت التحليل اإلحصائي%38.9االكتئاب بين المجموعة هو 
والجنس واألحوال المعيشية والصحية والحالة الزوجية لها ارتباط معنوي 

 .مع االكتئاب

أثبتت هذه الدراسة أن أكثر من ثلث المراجعين للمراكز  :االستنتاج
الصحية األولية من كبار السن يعانون من االكتئاب وأن العاملين في تلك 

 الحالة لضعف تدريبهم في الطب المراكز لم يشخصوا أو ينتبهوا لوجود هذه
 . النفسي

- Tryptophan and sexual disinhibition: Literature review
/ Taleb Al-Abdulmohsen 
Abstract 
Objective: To review the literature for reported cases of 

Tryptophan increasing or decreasing sexual disinhibition, as well 
as for possible explanation of this phenomenon. 

Method: We undertook a literature review through the PubMed
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 .إعادة قبض السيروتونين النوعية

- The motives of attempted suicide and the diagnosis 
of psychiatric disorders of persons who attempted 
suicide / Osyma Khair, Omer Al-Mdefer 

Abstract: The purpose was to unravel attempted suicide's 
motives, psychiatric disorders of persons who attempted suicide 
and admitted at King Fahd National Guard in Riyadh, and the 
difference between men and women, and suicides and non-
suicides. 

Cases and methods: The sample consisted of 365 attempted 
suicide-persons, who were admitted from 1.1.1984 till 
31.12.2003. Medical files were studied and categorized 
according to ICD-9. Every case had its own form. "Chi-square" 
was used as a statistical significant test. Results: Women were 
275 (75.3%) and men were 90 (24.7%). Saudis were 320 (88%) 
and non-Saudis were 45 (12%). The most common motive in 
women was familial or marital problems (FMP) (74%), followed 
by psychiatric disorders (PD) (12.9%). Whereas, in men, PD 
came first (37.3%) and FMP came second (32.8%). 
Occupational problems were shown as a motive in 43.4% of 
non-Saudis and only in 2.5% of Saudis. It was statistically 
proven that PD were diagnosed in men  (88.9%) more than in 
women (77.1%)n however, there was no statistically significant 
differences between Saudis and non-Saudis. The most common 
PD in men and women was mood disorders (62.4% in women 
and 47% in men). It was noticed that PD and addiction-
associated problems were more in men PD than women.  

Conclusion: 365 persons who attempted suicide were 
studied. FMP and PD were the main motives. Most persons 
suffered from some PD especially mood disorder. 

Key words: Suicide attempt, male & female, suicide's 
motives, psychiatric disorder.  

ار وأنواع االضطرابات النفسية المشخصةـع الشروع باالنتحــدواف -
  أوسيمة يوسف خير، عمر إبراهيم المديفر /لدى الشارعين باالنتحار

  الملخص
تهدف الدراسة لمعرفة دوافع الشروع باالنتحار ونسبة وجود : الهدف

اوالت االنتحار التي تم االضطرابات النفسية وأنواعها لدى حاالت مح
تنويمها في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض وتبيان االختالف 

 .بين الذكور واإلناث السعوديين وغير السعوديين

وهي الحاالت التي نومت .  حالة365تألفت عينة الدراسة من : الطريقة
 ,13/12/2003 وحتى 1/1/1984تحت هذا التشخيص خالل الفترة من 

. )ICD-9 (ست الملفات الطبية التي صنفت كمحاوالت انتحار حسبودر
 .أخضعت النتائج الختبارات الداللة االحصائية باللجوء لطريقة كاي مربع

 90و )%75.3( أنثى 275 حالة كان لدينا 365من مجموع : النتائج
 45 وغير السعوديين )%88 (320بلغ عدد السعوديين . )%24.7(ذكرا 

المشاكل "افع الشروع باالنتحار مشاهدة لدى اإلناث كانت أكثر دو. )12%(
االضطراب "وجاء .  منهن%74حيث وجدت لدى " العائلية أو الزوجية

عند الذكور حل بالمرتبة األولى . )%12.9(ثانيا لديهن " النفسي
المشاكل العائلية أو "منهم و %37.3الذي شوهد لدى " االضطراب النفسي"

 من غير %43.3لدى " مشاكل العمل"شوهدت . )%32.8(ثانية " الزوجية
أظهرت النتائج أن .  فقط من السعوديين%2.5السعوديين ولدى 

أكثر مما هي عليه ) %88.9(شخصت لدى الذكور " االضطرابات النفسية"
ة ـ ولم نشاهد فروقا ذات دالل . بشكل مثبت إحصائيا)%77.1(لدى اإلناث 

 who manifested physical and psychological symptoms symbolic of 
a spectrum of premenstrual disorders and also endorsed 
therapeutic value of serotonin re-uptake inhibitors. In 
consideration of these cases, the relevant revealed findings are 
discussed in the light of international data. 

اـف بتداخالتهــالتعري: ةــل الدورة الشهريــا قبــة مــتالزمم -
  نسيم قرشي، طارق الحبيب/ة ـالنفسي

إن متالزمة ما قبل الدورة الشهرية واضطراب المزاج ما قبل : الملخص
الدورة الشهرية كالهما مرتبط بالتغيرات الهرمونية الشهرية وكما في 

 .العالقة بين الطب النفسي

 تقدم وتناقش خمسة مرضى كانت معاناتهم جسدية ونفسية هذه الورقة
ضمن طيف اضطرابات ما قبل الدورة الشهرية وأهمية استعمال مثبطات 

تمت مناقشة هذه الحاالت في ضوء . إعادة قبض السيروتونين النوعية
 .المقدمات المتوفرة

- The Use of Selective Serotonin Inhibitors (SSRIs) in 
kleptomania treatment / Cicek Hocaoglu, Gokhan Kandemir 

Abstract: Kleptomania is characterised by a recurrent failure 
to resist the impulse to steal objects not needed for personal use 
or their monetary value. Although kleptomanic behaviour has 
been identified for decades, very little is known about the cause, 
prevalence  and treatment of this disorder. Current knowledge 
about kleptomania is generally derived from case reports and 
theoretical studies on its aetiology. With regard to co morbidity, 
kleptomania is related to the obsessive-compulsive spectrum 
disorder and to the broader spectrum of affective disorders. 
Accordingly, a psychopharmacological intervention with anti-
depressant drugs or mood stabilizers may be possible, even 
though there are, to date, no known results from controlled 
therapy studies. Nevertheless, the successful administration of 
such medication has been reported in several cases. Assuming a 
disturbed central serotonin reuptake, the use of selective 
serotonin reuptake inhibitors (SSRI) seems to be indicated. In 
conclusion, in our study three outpatients diagnosed with 
kleptomania and receiving SSRI treatment are presented. 

Key words: kleptomania, pharmacological treatment, SSRI. 

/ة ــي هوس السرقـة فــن النوعيــات السيريتونيــاالت مثبطـــاستعم -
 خوجا أوغلو، جوكهان كاندميرتششك 

هوس السرقة تعرف بأنها تكرار االندفاع لسرقة أشياء ال : الملخص
يحتاجها الفرد لالستعمال وال قيمتها المادية ويترافق هذا االندفاع مع الفشل 

ومع أن هذا السلوك قد عرف منذ عقود، إال أنه هناك شح في . في مقاومته
العالج لهذا االضطراب والمعلومات المعلومات عن السبب، االنتشار، 

المتوفرة عن هوس السرقة مأخوذ من تقارير عن حاالت ونظريات حول 
األسباب ويترافق هذا االضطراب مع طيف الوسواس القهري والطيف 

وبناء على ذلك فإن المداخلة الدوائية النفسية . األوسع الضطرابات المزاج
ه من المعروف حتى اآلن هو بمضادات االكتئاب ومثبطات المزاج مع أن

مع ذلك فإن استعمال هذه العقاقير . عدم وجود دراسات منضبطة مقارنة
بنجاح قد نشر عن حاالت متعددة وبفرضية وجود اضطراب في إعادة قبض 
السيروتونين في الدماغ فإن استعمال مثبطات إعادة قبض السيروتونين 

 نقدم ثالث حاالت خارجية وفي النتيجة في دراستنا. النوعية يبدو ضروريا
 .مشخصة بهوس السرقة وتتلقى مثبطات إعادة قبض السيروتونين النوعية

ات ـة، مثبطـهوس السرقة، المعالجة الدوائية النفسي: الكلمات الرئيسية
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 .الذهانية وتلك المتعلقة باإلدمان عند الذكور مقارنة باإلناث

المشاكل العائلية "كانت . حالة شروع باالنتحار 365درست : الخالصة
الدافع الرئيسي للشروع " االضطراب النفسي"إضافة إلى " أو الزوجية

 .باالنتحار، ذكور وإناث، الدوافع، االضطرابات النفسية والمشخصة

إحصائية بالنسبة لوجود االضطرابات النفسية لدى السعوديين مقارنة مع 
أكثر أنواع االضطرابات النفسية مشاهدة , بالنتحارغير السعوديين الشارعين 

 %62.4حيث شوهدت لدى " اضطرابات المزاج"لدى الذكور واإلناث كانت 
 ات ـلوحظ ارتفاع نسبة وجود االضطراب. ورـ من الذك%47اث ـمن اإلن
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 :يشرفنا إعالمكم مواضيع ملفات األعداد القادمة و دعوتكم للمشاركة فيها بدراساتكم وأحباثكم األصيلة 
 صراعات احلداثة... سيكولوجية املرأة العربية  -
 ــــــات السلـــــــــــوك اجلنســـــــــــــياضطرابـــــــــ -

 اضطراب الوجدان التناقطبيي يف البيئة العربية -

 .ترسل األحباث  على عنوا�ي اجمللة اإللكرتو�ية ورئيس التحرير للتأكد من وصوهلا
APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn 
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