ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دﺧﻮل "ﺷﺒﻜـ ـ ــﺔ اﻟﻌﻠـ ـ ــﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴـ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ" ﻋﺎﻣﻬﺎ  20ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ ) 13ﺟﻮان ( 2022

ﺗﻜﺮم "ﻣﺆﺳﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻌﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ" اﻟﻌﺎم 2022
ﺷﺨﺼﻴ ـ ـﺔ ﻃﺒﻨﻔﺴﺎﻧﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﺮﺑﻴـ ـﺔ
ﺑﻠﻘﺐ " اﻟﺮاﺳﺨـ ـ ـ ــﻮن ﻓـ ـ ـ ــﻲ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻮم وﻃ ـ ـ ـ ـ ـﺐ اﻟﻨﻔ ـ ـ ـ ـ ـﺲ"
دﻋﻮة ﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻃﺒﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2022/APN-Rassikhun2022.pdf

بمناسبة دخول "شبكة العلوم النفسية العربية" عامها 20

الويب ،يوم  13جوان  ) 2022العام  22من التأسيس

 ،( 2022/01/01وتماشيا مع تقاليدنا الحضارية أن نكرّم سنويّا تكريما رمزيــا شخصية علمية دخلت مرحلة التقاعد
أو تجاوزت الستين عاما من العمر  ،تميّزت
النفسانية و علوم النفس

الطب النفساني وعلم النفس ،قدّمت خدمات جليلة للصحة

اوطاننا العربية ،يشرفني دعوتكم ترشيح شخصية طبنفسانية عربية لتكريمها

العام  2022بلقـــب:

" الراسخــون فــي علــوم وطـــب النفـــس– "2022
اعترافا منا

مؤسسة العلوم النفسية العربية بفضلهم  ،وتقديرا ﳌكانتهم العلمية ،وﳌا أنجزوه من

اعمال ،وما قدموه من خدمات جليلة

طب النفس ،سواء

اﳌستوى الوطني أو العربي أو الدولي.

اﻻ

ترشح الشخصية التي دخلت مرحلة التقاعد أو تجاوزت الستين عاما من العمر نفسها ،وأﻻ تعلم من رشحها.

يفتح باب ترشيح اﻻطباء واﻻساتذة للشخصيات الطبنفسانية بداية من  2021/07/05إلى غاية . 2022/04/30

يتم اﻻعﻼم عن الشخصية اﳌكرّمة باللقب عشية اﻻحتفال بدخول " ش .ع .ن " عامها العشرون
الويب ،اﳌوافق ليوم  12جوان2022

بكم نرقى و معكم نسير الدرب رفعة بعلوم وطب النفس وخدماتهم الصحية

اوطاننا

د .ﺟﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
arabpsynet@gmail.com

2021/07/05
1

الشخصيات اﳌكرّمة بلقب "الراسخــــون فـــي علــوم وطــب النفــس"
من العام  2003إلى العام 2021

2

اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺑﻠﻘﺐ "اﻟﺮاﺳﺨﻮن ﻓــﻲ ﻋﻠﻮم وﻃﺐ اﻟﻨﻔﺲ"
ﺗﺄﺳﺲ اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎم 2013

ﺗﺴﻨﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎواب  :اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ  ،واﻟﺴﻨﻮﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻗﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
ﻣﻜﺮﻣﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮع 17 :ﺷﺨﺼﻴﺔ ّ

ﻛﺮﻣﺖ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎم 2004
اول ﺷﺨﺼﻴﺔ ّ

اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴــﻮر "ﻳﺤﻴـﻰ اﻟﺮﺧـﺎوي" – اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺼـﺮ
ﻛﺮﻣﺖ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻌﺎم 2021
آﺧﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ّ

اﻟﺒﺮوﻓﻴﺴــﻮر "ﺳﺎﻣﺮ ﺟﻤﻴﻞ رﺿﻮان " -ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﺳﻮرﻳﺎ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺮاﺳﺨـ ـﻮن ﻓــﻲ ﻋﻠﻮم وﻃﺐ اﻟﻨﻔﺲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ

http://arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhun.htm

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

ﻋﻠﻰ اﻟﻔـﺎﻳﺲ ﺑﻮك

https://www.facebook.com/Arrassikhun-Award-1339353169408810
*** *** ***

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻤﻲ رﻗﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﻗﻲ اوﻃﺎﻧﻨﺎ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ
http://www.arabpsynet.com/
اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
http://www.arabpsyfound.com

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي  2021ﻟـ " ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

" )اﻻﺻﺪار اﻟﻌﺎﺷﺮ(

اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻄﻔﺊ ﺷﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮون ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ
 21ﻋﺎﻣـ ــﺎ ﻣﻦ اﻟ ــﻜﺪح 19 ...ﻋﺎﻣ ــﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ "

) اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ - 2000/01/01 :ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻳﺐ( 2003/06/13 :

ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf

اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻤﻮﺳﺴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2021
اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ﻋﻀﻮﻳﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻔﺨﺮي اﻟﻤﺎﺳﻲ اﻟﻤﻤﻴّﺰ"
ﻋﻀﻮﻳﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻔﺨﺮي اﻟﻤﺎﺳﻲ"

ﻋﻀﻮﻳﺔ "اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺸﺮﻓﻲ اﻟﺬﻫﺒﻲ "
اﻫـ ـ ــﺪاء اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
 ﻋﻀﻮﻳﺔ " اﻟﺸﺮﻳــﻚ اﻟﺮاﺳـﺦ ﻓﻲ اﻟﻌﻠـﻢ " ) ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﺨﺮﻳﺔ (اﻟﻤﻤﻴّـ ـ ــﺰ " ) ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻓﻴﺔ (
 -ﻋﻀﻮﻳﺔ "اﻟﺸﺮﻳـ ـ ــﻚ ُ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3
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