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 الملخص

مات في دمجتمعنا في الربع األخیر من القرن العشرین مقدّمة خدمات في غایة األھّمیة مجدّدة النظرة للعلوم محدثة تغیرا في العقلیّات مقدّمة خاقتحمت المعلوماتیة 
ة الالعودة الثّورة حیث وصلنا إلى نقطغایة األھّمیة مجدّدة النظرة للعلوم والتعامل مع المعلومة محدثة تغیرا في العقلیّات    لم یكن حقل العلوم النفسیة بمعزل عن ھذه 

معلومة ات، من ذلك ان الیكون فیھا موقع الّرافض لخدمات اإلعالمیة في وضعیّة متخلفة.    تحمل ثورة االتّصاالت وعود التّغییر المرتكزة على سرعة نقل المعلوم
  .تكتسب قیمة مضاعفة بمضاعفة سرعة انتقالھا

 الجزء االول: الشبكـة ... المشــروع

 بطاقـــة التعریـــف

العلوم النفسیة العربیة: مشروع علمي أكادیمي طبنفسي وعلمنفسي على شبكة 
الطب النفساني،  –المؤسس: د. جمال التركي  Arabpsynet :الویب النطاق

تاریخ االطالق على الویب:  01/01/2000تونس تاریخ التأسیس: 
الشبكة: نحـو تعـاون بینعربـي رقیـا بعلوم وطب النفس  شعار 13/06/2003

تھما    الجھة الراعیة: الشبكة مشروع مستقل، یتولى رعایتھ وتمویلھ وخدما
 الیوم).إلى  2000الرئیس المؤسس (منذ العام 

 األھـــداف، الطــرق، والوسائــل

 االھداف تأسیس

دلیل األطباء النفسانیین وأساتذة علم النفس / بنك األبحاث  •
نفسیة الطب الطبنفسیة والعلمنفسیة العربیة   / دلیل الجمعیات

والعلمنفسیة / دلیل المكتبة النفسیة العربیة / دلیل الروائز 
واالختبارات النفسیة العربیة / دلیل المؤتمرات النفسیة العربیة 
والعالمیة /   دلیل المواقع النفسیة العربیة والعالمیة والنشر 

 .اإللكتروني /   منتدى الحوار لألطباء وعلماء النفس
 /معجم علوم الطب والنفس /   "دلیل الوظائف النفسیة العربیة  •

ة العلوم جائزة شبك/ “دلیل مراكز االستشفاء الطبنفسیة العربیة “
سالمي العرب إالنفسانیة العربیة /   اصدارات في التراث النفسي 

 /االساتذة الرواد بلقب الراسخون في العلوم النفسیة  / تكریم
 .النفسیةاألبیض لواقع العلوم  الكتاب

 الطرق والوسائل

  :في ظل االنشغال بھموم اإلختصاص

 .اكتسحت المعلوماتیة جمیع میادین المعرفة •
 .تحكمت البرمجیات في كافة األجھزة المسیرة لحیاتنا •
التفكیر إلعداد ھذه الشبكة یعود إلى منتصف التسعینات  •

 .(بدایة عھد انتشار اإلنترنت)

 .حلم بعید المنال... الترف الفكري الفكرة... •

 الجزء الثاني: الشبكــة... المنجـزات

 الھیئــة العلمیــة االستشاریــة

الرئیس الفخري: أحمد عكاشة (مصر) الرئیس الشرفي: یحیى الرخاوي 
(مصر) الرئیس: جمال التركي (تونس) مستشار الرئیس: محمد أبو صالح 

 ك بدري (السودان) المستشار الفخري: عبدالشرفي: مال بریطانیا) المستشار(
 .الستار إبراھیم (مصر)

 الھیئـة اإلستشاریـة الفخریـة

أدیب العسالي (سوریا)، بشیر معمریھ (الجزائر)، شارل بدورة (لبنان)، 
(المغرب)، حسین صالح (العراق)، صادق السامرائي أحرشاو  الغالي 

مھدي أبو مدین  الكویت)، –مصطفى عشوي (الجزائر  العراق)،(أمریكا /
 األردن).(سرحان ، ولید (سوریا)نزار عیون السود  (السعودیة)،

 الھیئـة العلمیــة المحكمــــة

إخالص حسن عشریة (السودان)  ، خالد الفخراني( مصر )  ، خالد عبد 
السالم  (الجزائر) ،  خولة أبو بكر  (عكا) ، زبیر بن مبارك (الجزائر) ، 

ُعمان) ، سداد جواد التمیمي (  -رضوان  (سوریا سامر جمیل 
العراق،بریطانیا ) ،  شاھدي  عبد السالم الوزاني (المغرب) ،  عبد الھادي 

) ، صالح مصر -محمد  فضل بشر (لیبیا فرنسا) ،  شعبان   -قیر (المغرب الف
بن إبراھیم الصنیع   (السعودیة) ، عبد الحافظ الخامري (الیمن) ،  عبد 

ان إبراھیم (سوریا/ لبنان) ،  عبد العزیز موسى ثابت ( غزة/فلسطین الرحم
) ، عبد الفتاح دویدا (مصر ) ،  عبد الكریم بالحاج (المغرب) ، عبد الناصر 

بد ، علي إسماعیل عبد الھادي الفقیر (المغرب/فرنسا)السباعي (المغرب) ، ع
و كتلكامل حسن  أمریكا) ،  –الرحمان  (مصر ) ،  قتیبة الجلبي ( العراق 

إنكلترا ) ،  محمد سعید أبو حالوة  –(العراق  ي،  ماجد الیاسر(فلسطین)
السعودیة) ، مرعي سالمة  –(مصر ) ،  محمد كمال الشریف  (سوریا 

السعودیة) ،  وائل أبو  - فرنسا) ،  معن عبد الباري  (الیمن -یونس(مصر 
 .األردن )،  ولید خالد عبد الحمید ( أمریكا/ مصر )ھندي (
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 قائمـــات للمراســــالت

 قائمة المراسالت الشاملة

 ArabPsyList@arabpsynet.comعنوان  5287قائمة الشبكة: 

  Arabpsynet-Mail@yahoogroupes.frعنوان 3361قائمة الیاھو: 

 الكتروني) (عنوانالعربیة:  حسب البالدقائمات مراسالت 

 .744السعودیة:  -1
 . 429الجزائر:  -2
 .421مصر  -3
 .263العراق:  -4
 .167السودان  -5
 .166تونس:  -6
 .158المغرب:  -7
 .155اإلمارات:  -8
 .139فلسطین:  -9

 .133سوریا:  -10
 .108األردن:  -11
 .80لبنان:  -12
 .63الیمن:  -13
 .28لیبیا:   -14
 .8 الكویت: -15

 دلیل األطباء وأساتذة علم النفس

 “العلمیة السیر” بیاناتقاعد  -1
 1335مجموع السیر العلمیة المدرجة : •
 459السیر العلمیة لألطباء النفسانیین: مجموع  •
مجموع السیر العلمیة ألساتذة وأخصائیو العلوم  •

 876النفسانیة: 
 واإلنكلیزیة العربیة، الفرنسیةالبحث:  •

التوزیع حسب البلد -2
: مصر- 36:تونس- 179: الجزائر- 43المغرب:  •

- 102: العراق- 22: لبنان- 24:الیمن- 267
- 49:سوریا- 28: اإلمارات- 144: السعودیة

 376محددة:  غیر- 64:األردن

 بنك األبحاث الطبنفسیة والعلمنفسیة العربیة

تم تأسیس قاعدة بیانات األبحاث العلمنفسیة والطبنفسیة العربیة  •
 كنواة جامعة لكل األبحاث والدراسات في ھذا المیدان

 ثالثیة اللغة (عربیة، إنكلیزیة، الفرنسیة) •

تم فیھا ادراج عناوین األبحاث، أسماء الباحثین، الملخصات   •
  .والكلمات المفتاحیة، المصدر

ً م 6717ي قاعدة بیانات األبحاث على تحو •  .لخصا

 دلیل الجمعیات الطبنفسیة والعلمنفسیة العربیة

 :الجمعیات الطبنفسیة العربیة •
اتّحاد األطّباء النفسّیین العرب / الجمعیة اللبنانیة للدراسات 

الجمعیة التونسیة   / الطب النفسي التطوري النفسیة / جمعیة
یة الدراسات النفس / مركزلألطباء النفسانیین بالممارسة الخاصة 

 جنة/ لالمصریة للصحة النفسیة  / الجمعیةوالنفسیة الجسدیة 
طب المصریة لل / الجمعیةتجاه الفصام  مكافحة الوصمة و التفرقة

 الجمعیة /األخصائیین النفسیین المصریة رانم    النفسي / رابطة
العالمیة اإلسالمیة للصحة  المراھقة / الجمعیةالمصریة لعلم 

لطب ل النفسیة / الجمعیة التونسیةغزة للصحة  / برنامجالنفسیة   
 دمان  /  االتحاد العالميالعربي  للوقایة من اإل / االتحادالنفسي    

الجمعیة التونسیة للطب النفسي   /  ).للصحة النفسیة(  م. إ.ش. م
الجامعي / جمعیة شرق المتوسط للصحة النفسیة لألطفال 
والمراھقین    / معھد تطور األبحاث النفسیة وتطبیقاتھا على 
الرعایة الصحیة / المنتدى التونسي لالضطراب الثناقطبي / نادي 

 .ظبي للطب النفسيأبو 
 /الجمعیات العلمنفسیة العربیة •

االتحاد العربي للعلوم النفسیة / الجمعیة الكویتیة لتقدم الطفولة 
العربیة   /   مركز معوقات الطفولة   / جمعیة أحباء الطفولة / 
مركز اإلرشاد النفسي   /   الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة 

ة الیمنیة ن الیمنیین /     الجمعیة النفسی/    فریق الباحثین النفسانیی
/   الجمعیة الدولیة الختصاصي علم النفس المسلمین / الجمعیة 
األردنیة لعلم النفس /   المركز األوروبي للتثقیف والرعایة 

 النفسیة للمھاجرین /   مركز فلسطین للصحة النفسیة المجتمعیة
 /الجمعیات النفستحلیلیة العربیة •

بي لألبحاث النفسیة والتحلیلیة /جمعیة التحلیل المركز العر
 .المغربیةالنفسي 

 مجالت ودوریات العلوم النفسانیة

نسعى من خالل ھذه الصفحة للتعریف بالمجالّت العربیّة سواء المختّصة في 
الطب النفسي أو علم النفس، ساعین إلى عرض فھارس أعدادھا مع ملخصات 
أبحاثھا والكلمات المفاتیح الخاصة بھا، آملین تحقیق تواصل علمي بینعربي 

ة بیانات األبحاث النفسعربی وتأسیساً لقاعدةبین األطباء واالختصاصین 
 .وتطویرھانعمل على إنشائھا  والطبعربیة التي

 دلیل الدوریات والمجالت

 :مجالت ودوریات بكامل نصوصھا •
o المجلـــة العربیـــة للطــــب النفســــي (اتحاد االطباء

من  2األردن): بدایة من العدد –النفسیین العرب 
 .21المجلد 

o  للطـــب النفســـي (الجمعیةالمجلـــة العالمیـــة
سویسرا): بدایة من العدد  –العالمیة للطب النفسي 

 األول.
o المجلــة السودانیــة للطــب النفســي (الجمعیة

 .السودانیة للطب النفسي)

 :فھارس وملخصات مجالت ودوریات العلوم النفسانیة •
o / (الیمن) نشرة اإلدمان (مصر) / الصحة النفسیة

ة (الیمن) / دراسات نفسّیة (مصر) / الصّحة العقلی
المجلّة المصریّة للدّراسات النفسیّة / نشرة الجمعیّة 
المصریّة للطّب النفسي /   النشرة اإلخباریة للوقایة 

الثقافة النفسیة المتخصصة   / من اإلدمان (مصر)
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(لبنان) /   علم النفس ( مصر ) /  مجلة الطفولة 
المطمئّنة (مصر) /  العربیة (الكویت) /   النفس

الجمعیة العالمیة اإلسالمیة للصحة النفسیة /  اإلنسان 
و التطور (مصر )  /  المجلة التونسیة للطب النفسي 
(تونس) /  الحولیات التونسیة للطب النفسي /   الطب 
النفسي المعاصر (مصر) /   المجلة العربیة للطب 

/    سيالنفسي (األردن) /  المجلة المصریة للطب النف
األخصائي النفسي (مصر) /   نشرة الجمعیة العالمیة 
اإلسالمیة للصحة النفسیة (مصر) /  مجلة الطب 

   /نشرة الجمعیة العراقیة النفسیة  أبو ظبي  /  -النفسي 
 المجلة العربیة للموھبة والذكاء

 المجلـة العربیـة: " نفسانیـات " (مجلة محكمة في علوم وطب النفس)

یة أكادیمیة تصدرھا فصلیا شبكة العلوم النفسیة العربیة (بدایة من مجلة علم
 )2004شتاء 

 عددا53، 2017صدر منھا لغایة شتاء ربیع  -
“ فھارس وملخصات-االعداد السابقة: " الدلیـــل  -

o الـى 2004(ربیع  1الجزء االول   من العــدد (
 )2006خریف (12العـــدد 

o ربیع-(شتاء  26-25الجزء الثاني من العــدد 
 )2012 (خریف36) الـى العـــدد 2010

o ربیع-(شتاء  26-25الجزء الثالث من العــدد 
 )2012 (خریف36) الـى العـــدد 2010

o ربیع -(شتاء  38-37الجزء الرابع من العــدد
 )2015(خریف 47الـى العـــدد) 2013

 محاور ملفات االعداد السابقة

 الملف: المعرفة-) 2017(شتاء & ربیع  53-52العـــدد -
خالـد عبـد السـالم -النفسانیة: إنسانیة واحدة أم دینیة متعددة

 .(الجزائر)
 لقیاس“الملف: -) 2016(صیف & خریف  51-50العـــدد -

بنت عزیز  نادیة-“ 2ج –النفسي وبناء االختبارات 
 .(الجزائر)بعیبن

 لقیاس“الملف: -) 2016& ربیع شتاء  49( 49- 48العـــدد -
 زیز بعیبنبنت ع نادیة-“ 1ج-النفسي وبناء االختبارات 

 .(الجزائر)
العالج النفسي األسري “الملف: -) 2015خریف ( 47العـــدد  -

 عمارجیةالدین  نصر-“بمجتمع عربي یشھد تحوالت كبري 
 .(الجزائر)

المثلیــة ... مــن  الملف: الجنوسیـــة-) 2015(صیف 46العدد  -
 .(سوریا)مبیّــــض  مأمـــون-الالسواء الــى االضطراب 

النفسیة  الملف: التداعیات-) 2015صیف -(ربیع 45العدد  -
 .أبو بكر (عكا) خولة-واللجوءللصدمة 

العنف في المجتمع  الملف: ظاھرة-) 2015(شتاء 44العدد  -
 .لمغرب)بودیس (ا محمد-اجتماعیةالعربي ... مقاربة نفسیة 

البروفسور عمر ھارون  عددخاص:-) 2014(خریف 43العدد  -
التركي  جمال-لإلختفاء األعمال الكاملة  2الخلیفة الذكرى 

 .(تونس)
اإلرشاد النفسي في  الملف: ا-) 2014ربیع -(شتاء 42-41العدد  -

 .العزیز المطوع عبد-والتحدیاتالمجتمع العربي...المعوقات 

السیاسي  الملف: المشھد-) 2013خریف -(صیف 40-39العدد  -
 (مصر)سعید أبو حالوة  محمد-العربي المعاصر 

النفسیة  الملف: االختبارات-) 2013ربیع -(شتاء38-37العدد  -
 (السعودیة)مروة  خلدون-"في الممارسة العربیة

في المجتمع العربي...  الملف: اإلدمان-) 2012(خریف36العدد  -
 (مصر)حسین  حسن اصطفى-الرعایةمن الوصمة إلى 

العربیة  الملف: السیكولوجیا-) 2012صیف -(ربیع35-34العدد  -
 محمد-التواصلوالتراث النفسي اإلسالمي ... نحو مد جسور 

 توفیق الجندي
 الملف: السیكولوجیة-) 2012شتاء -(خریف33-32العدد  -

 نیعصالح ابراھیم الص-وتحدیات التأصیلمأزق التقلید …العربیة
النفسي... رؤیة مستقبلیة  الملف: العالج-) 2011(صیف31العدد  -

ابراھیم الفخراني  خالد-متعددةمن خالل تخصصات نفسیة 
 (مصر)

النفس االجتماعي  الملف: علم-) 2011ربیع -(شتاء29-30العدد  -
یم الكر عبد-وواقع اإلنسانالعربيبین حاضر المعرفة العلمیة 

 بلحاج
: الطفل العربي . . الملف-) 2010خریف -(صیف28-27العدد  -

محمود النجار  یحیى-الذات.نحو سیكولوجیة متوافقة مع 
 (فلسطین)

التطرف  الملف: سیكولوجیة-) 2013ربیع -(شتاء26-25العدد  -
 (سوریا)جمیل رضوان  سامر-العقائدي

. . . التداعیات الملف: غزة-) 2009(خریف24العدد  -
 ن)طی(فلسالعزیز ثابت  عبد-والحصارالسیكولوجیة للحرب 

المصطلح النفسي  الملف: أزمة-) 2009(صیف23العدد  -
 شقیب (المغرب)مصطفى-العربي

الوظیفة  الملف: اضطراب-) 2009ربیع -(شتاء22-21العدد  -
 بلمھوب (الجزائر)كلثوم-األسریة

-الشرعيالنفسي  الملف: الطب-) 2008(خریف  20العدد  -
 .غرایبةنعمان

النفسي  تحلیلالملف: ال-) 2008صیف -(ربیع19-18العدد  -
 الھادي الفقیر (المغرب) عبد-العربیةوالذات 

 :من منظور عربي : السیكولوجیاف): المل2008(شتاء 17العدد  -
 .المغرب)أحرشاو (الغالي 

االكتئاب  الملف: مظاھر-) 2007خریف -(صیف16-15العدد  -
 .أحرشاو (المغرب) الغالي-العربيفي المجتمع 

 لخلی-والذھنیة العربیة  الجنسانیةالملف: -) 2007(ربیع14العدد  -
 .فاضل (مصر)

الشدة التالیة  الملف: اضطرابات-) 2007(ربیع  13العدد  -
 .العزیز ثابت (فلسطین) عبد-2للصدمة من منظور عربي 

الشدة التالیة  الملف: اضطرابات-) 2006(خریف 12العدد  -
 .)النابلسي(لبنانأحمد  محمد-1للصدمة من منظور عربي 

المرأة  الملف: سیكولوجیة-) 2006صیف -(ربیع11-10العدد  -
 .التركي (تونس) جمال-صراع األصالةوالحداثةالعربیة...   

النفسي  الملف: العالج-) 2006مارس -فیفري-(جانغي9العدد  -
 .التركي (تونس) جمال-العربیة في البیئة 

الملف: أبحاث من -) 2005دیسمبر -نوفمبر-(أكتوبر8العدد  -
التركي  جمال-العالمي الثالث عشر للطب النفسي  المؤتمر
 .(تونس)

العربي...  الملف: الطفل-) 2005سبتمبر -اوت-(جویلیة7العدد  -
 .التركي (تونس) جمال-والتحدیات المستقبلیةالسیكولوجیا 

العربیة  الملف: الشخصیة-) 2005جوان -ماي-(أفریل6العدد  -
 .)(تونسلتركي ا جمال-... قراءة سیكولوجیة وإعصار العولمة
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 الملف: قـراءة-) 2005مارس -فیفري-(جانغي5العدد  -
 .)(تونسالتركي  جمال-سیكولوجیة العنف اآلخـر 

: قراءة الملف-) 2004دیسمبر -نوفمبر-(أكتوبر4العدد  -
 جمال-الذات العربیة  تالنجرا حاسیكولوجیة العنف ... تجاوزا 

 .)(تونسالتركي 
على العدد: جمال التركي  الشرف-)2004(صیف 3العدد  -

 .(تونس)
على العدد: جمال  الشرف-) 2004جوان -ماي-(أفریل2العدد  -

 .التركي (تونس)
على العدد: جمال  الشرف-) 2004مارس -فیفري-(جانفي1العدد  -

 .التركي (تونس)

 مجلة مستجدات العلوم النفسیة العربیة)" (مجلة "بصائــــر نفسانیــــة

 و ملخصات كامل األعدادالدلیـــــل" فھارس "

العـــدد الثالث عشر / االخیر  ) الـى2010(شتاءوربیع من العــدد االول 
 )2016-2015(شتاء

 محاور ملفات االعداد السابقة

ترامب...  الملف: ظاھرة-) 2017صیف-(ربیع 17-16العــدد  -
 .قراءة نفسانیة في الحدث

ر الراسـخ ـوزی :الملف-) 2016شتاء  – (خریف 15-14العــدد  -
 .خاص)... أمـة فـي عالـم (عدد والنفسانیـاتفـي الفلسفـات 

ي ف افتقد... بدر الملف: النابلسي-) 2016صیف-(ربیع 13العدد  -
 .خاص) (عددظلمة لیل عربي 

العنف في  الملف: ظاھرة-) 2015شتاء  –(خریف  12العدد  -
 .المجتمع العربي... مقاربة نفسیة اجتماعیة

"العربیة"  الملف: أسبوع-) 2015صیف-ربیع( 11العدد  -
 .والعلوم النفسیة

: مقاربات في الملف-) 2014صیف – (ربیع 10العدد  -
 .4 –السیكولوجیا العربیة 

: مقاربات في الملف-) 2013خریف – (صیف 9العدد  -
 .3 –السیكولوجیا العربیة 

: مقاربات في السیكولوجیا الملف-) 2013ربیع – (شتاء 8العدد  -
 .2 –یة العرب

: مقاربات في السیكولوجیا الملف-) 2012(خریف  07العدد  -
 .1 –العربیة 

: السیكولوجیا العربیة ... الملف-) 2012(ربیعوصیف  06العدد  -
 .نحو إبراز الخصائص الممیزة

النفس  الملف: سیكولوجیة-) 2012(خریف وشتاء  05العدد  -
 .– 3-الثائرةالعربیة 

سیكولوجیة النفس العربیة  :الملف-) 2011(صیف  04العدد  -
 .-2 –الثائرة 

: سیكولوجیة النفس العربیة الملف-) 2011ربیع –(شتاء  3العدد  -
 .-1 –الثائرة 

: مستجدات العلوم الملف-) 2010خریف – (صیف 2العدد  -
 .2-العربیةالنفسیة 

: مستجدات العلوم النفسیة الملف-) 2010وربیع  (شتاء 1العدد  -
 .1-العربیة

 مكتبیة في العلوم النفسانیةاصدارات 

 دلیل المكتبة النفسانیة

یأتي تأسیس ھذا الدلیل لیسد فراغا كبیرا في المكتبة العربیة، فالكتاب النفسي 
العربي رغم ندرتھ یبقى مھمشا مقارنة باإلصدارات األدبیة والتراثیة والدینیة 

 ي ال یكادوغیرھا، كما أنھ یشكو من سوء التعریف بھ واإلشھار المحدود الذ
یتجاوز المدینة أو البلد الصادر فیھ ولتجاوز ھذه النقائص سنعمل في إطار 
ھذه الصفحة التعریف باإلصدارات النفسیة العربیة القیّمة سواء العربیة أو 

دور والفرنسیة أو اإلنكلیزیة، حیث نعرض لملخصاتھا مع تعریف بالمؤلفین 
 . النشر

اصــدارات مكتبیــة محكمــة في علــوم ("نفسانـــي” الكتــاب العربــي"
 وطــب النفــس)

 2006تاریخ التأسیس: شتاء  -
 إصدار فصلي: اربعة عناوین في السنة -

سلسلة اصدارات مكتبیة الكترونیة طبنفسیة وعلمنفسیة تصدرھا، فصلیا بدءا 
شبكة العلوم النفسیة العربیة ثم مؤسسة العلوم النفسیة العربیة بدایة من شتاء 

  .عنوانا52، 2017، صدر منھا لغایة صیف2006

 االصدارات السابقة

إلى االستطالع وقیاسھ  الدافع) “2017خریف     ( 54اإلصــدار  -
 (الجزائر).البشیر معمریة د.-“لفظیا وشكلیا 

في علـــم  ) األطروحــات2017صیف    ( 53اإلصــدار  -
البشیر  د.-والتقییـــمدلیــل مصغّـــر لإلشــراف  النفـــس.
 (الجزائر).معمریة

) االغتراب الدیني: ماھیتھ 2017صیف    ( 52اإلصــدار  -
 .محمد السعید أبو حالوة د.-ومحدداتھ 

) الخصـال اإلیجابیـة في 2017صیف    ( 51اإلصــدار  -
د. البشیر - 2الجزائـري. جالشخصیـة وقیاسھـا في المجتمـع 

 (الجزائر).معمریة
) الخصـال اإلیجابیـة في 2017ربیع    ( 50اإلصــدار  -

البشیر  د.- 1الجزائـري. جالشخصیـة وقیاسھـا في المجتمـع 
 (الجزائر).معمریة

الخطاب العلمي والخطاب الدیني  )2017(شتاء  49اإلصــدار  -
د. مرسلینــا شعبــان  -وانعكاس ذلك على الصحة النفسیة؟؟  

 (سوریا).حســن. 
د. -) البحوث العلمیة الصحیة 2016   (خریـــف  48اإلصــدار  -

 (سوریا).محمد ادیب العسالي 
) التمكیـــــــن األخالقــــــي 2016    (صیـــف 47اإلصــدار  -

 (مصر).محمــد السعیــد أبــو حـــالوة  د.-للمعلــــــــم   
-) سیكولوجیــــا السعــــادة   2016صیـــف    ( 46اإلصــدار  -

 (الجزائر).بشیــــر معمریـــــة د.
) سیكولوجیا الذاكرة الجمعیة 2016    (صیـــف 45اإلصــدار  -

د. كامل حسن كتلو -حیة ومعاناة التنتھي    الفلسطینیة، ذاكرة
 فلسطین).(

الطـــب  العـــالج فـي) 2016صیـــف    ( 44اإلصــدار  -
 ).سوریاد. محمـــد أدیـــب العسالــــي (-النفســـي 

) الدلیــل العلمــي إلـى مناھــج 2016ربیـــع    ( 43اإلصــدار  -
 بشیــــر د.-األول) البحـث والقیـاس فـي علــم النفــس (الجزء 

 .(الجزائر)معمریـــــة
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) الدلیــل العلمــي إلـى مناھــج 2016شتــــاء    ( 42اإلصــدار  -
ــــر بشی د.-ني) الثاالبحـث والقیـاس فـي علــم النفــس (الجزء 

 .(الجزائر)معمریـــــة
-الطفلالكفاءات المعرفیة لدى  )2014(شتاء 41العدد  -

 .(المغرب)أحرشاوالغالی
الدین فرح  صالح-األطفال الموھبون )2015(خریف 40العدد  -

 .)(السودانبخیت 
السعید أبو  محمد-الحسـرة الوجودیـة  )2015(صیف  39العدد  -

 (مصر).حالوة 
أحمد  محمد-جنون اإلسالموفوبیا  )2015بیع (ر 38العدد  -

 (لبنان).النابلسي 
سرحان  ولیـد-)6(الجزءسلوكیـات  )2015(ربیع 37العدد  -

 .(األردن)
أحمد عبد  ریھام-ابنـي یدفعني للجنون  )2015(شتاء 36العدد  -

 .)(مصر المحسن
الجزء الثاني  -الذھانات -) جاك الكان2014 (خریف 35العدد  -

 .الفقیر (المغرب/فرنسا)عبد الھادي -
علم النفس اإلیجابي ... ماھیتھ ومنطلقاتھ  )2014( 34العدد -

 .(مصر)السعید أبو حالوة  محمد-النظریة وآفاقھ المستقبلیة 
د.  -المدرسة العربیة في التحلیل النفسي  )2014(ربیع 33العدد  -

 .زكریا علي زیعور ( لبنان )
نسانیة ... مقاربة المعرفة والتنمیة اإل )2014( 32العدد -

 .(المغرب)أحرشاوالغالی-سیكولوجیة 
الصحة العاطفیة وضرورات التكیف في  )2014(شتاء 31العدد  -

 .د. مرسیلینا شعبان حسن ( سوریا )  -الحیاة المعاصرة 
-سیكولوجیة الدافـع إلى اإلنجـاز  )2013(صیف 30العدد  -

 .معمریـة  ( الجزائر )بشیـر
 -للصدمة االضطرابات التالیة  عالجة) م2013(صیف  29العدد  -

 .د. ولید خالد عبد الحمید ( األردن )
د. محمد السعید عبد -الھزیمـة النفسیـة  )2013(ربیع  28العدد  -

 .(مصر)الجواد أبو حالوة 
الناصر  عبد-الثقافـي علـم النفس عبـر  )2013(شتاء 27العدد  -

 .(المغرب)السباعي 
د.  -دلیل الدعم النفسي في الكوارث  )2012(خریف 26العدد  -

 مصطفـى شكیـب ( المغرب )
االستقرار الزواجي: دراسة في  )2012(صیف 24العدد  -

 د. كلثوم بلمیھـوب ( الجزائر ) -الـزواج سیكولوجیة 
لطفي  د.-وعالج االكتئابلدلیل إلى فھم  )2012(ربیع 23العدد  -

 .(مصر)الشربیني 
 د.-الطب النفسي القضائي  9سلوكیات  )2012(شتاء 22العدد  -

 .(األردن)ولید سرحان 
 اإلسالميعلم النفس في التراث العربي  )2011(خریف 21العدد  -

 .أ.د. الّزبیر بشیر طھ ( السودان )-
آفاق توطین علم النفس في العالم  )2011صیف -(ربیع 20العدد  -

 .(السودان). د. عمر ھارون الخلیفة -العربـي 
 الوفاة.كیف نفھم... )2011-2010شتاء -خریف( 19العدد  -

 .(سوریا)أ. د. عبد الرحمن إبراھیـم -ومرارة الفقـد واألسـى؟ 
أ. د. -والمدرسـة الطفل بین األسرة  )2010(صیف 18العدد  -

 .(المغرب)الغالي أحرشـاو
أزمة علماء النفس  )2010-2009ربیع -(شتاء 17العدد  -

 .ن)(السوداأ.د. مالك بدري -المسلمین 
اضطراب النفس  في.المرجع الوجیز  )2009(صیف 16العدد  -

 .(العراق)أ.د. قحسین صالح -والعقل وسیكولوجیا الشواذ 

مستقبل العالج النفسي: معالم عالج نفسي  )2009(ربیع 15العدد  -
 .(سوریا)د. سامر جمیل رضوان -عام 

العالج النفسي الحواري: آفاقھ وشروطھ  )2008(شتاء 14العدد  -
 .(لبنان)أ.د نعیم عطیة -على طریق االحتراف 

أساسیات... حمایة األطفال من  )2008خاص  (اصدار 13العدد  -
أ.د. محمد أدیب العسالي -في سوریة  واإلھمال.سوء المعاملة 

 .(سوریا)
أ.د. فارس كمال -الحب الرومانسي  )2008(صیف 12العدد  -

 .عراق)(النظمي 
أ.د. الغالي  -العلم والثقافة والتربیة  )2008(ربیع  11العدد  -

 .أحرشاو ( المغرب )
د. ولید -أحادیث في السلوك اإلنساني  )2008 2 (شتاء 10العدد -

 .(األردن)سرحان 
د. لطفي -االكتئاب ... المرض والعالج  )2007 1 (شتاء 9العدد -

 .(مصر)الشربیني 
الطب المسند في تطویر األبحاث  )2007(خرف 8العدد  -

 .(سوریا)أ.د. محمد أدیب العسالي -والرعایة الصحیة 
حسین صالح أ.د. -االبداع وتذوق الجمال  )2007(صیف 7العدد  -

 .(العراق)
أ.د. سوسن شاكر الجلبي -التوحد الطفولـي  )2007(ربیع 6العدد  -

 .(العراق)
. الّزین عمارة أ.د-مدخل الى الطب النفسي  )2006(شتاء 5العدد  -

 .(السودان)
-اضطراب الشخصیة، فكرة وجیزة  )2006(خریف  4العدد  -

 .(سوریا)أ.د. عبد الرحمن ابراھیم 
مان د. سلی  -التفكیـر مدخل إلى سیبرنطیقا )2006(صیف 3العدد  -

 جار اللـھ ( الجزائر )
د.  -العالج النفسي الدینامیكي قصیر األمد  )2006(ربیع 2العدد  -

 .رضوان ( سوریا ) سامر جمیل
أ.د. عادل صادق  -في بیتنا مریض نفسي  )2006(شتاء 1العدد  -

 .( مصر )

سلسلـة "الكتـاب العربي: "وفي أنفسكم" (نحـو لیاقـة نفسیـة أفضـل لحیـاة 
 )ھطیب

 االصدارات السابقة

o أ.د. عمر ھارون الخلیفة -أمـة في خطر!  : دمـاغ1اإلصــدار. 
o محمد السعید عبد الجواد أبو  د.-المرونةالنفسیـة: 2اإلصــدار

 .حالوة
o محمد السعید عبد الجواد أبو  د.-التدفـق: حالـة 3اإلصــدار

 .حالوة
o محمد السعید عبد الجواد  د.-وإدانتھ: تخوین اآلخـر 4اإلصــدار

 .أبو حالوة
o مرسلینا شعبان  د.-مجتمعیة : الدعم النفسـي ضرورة 5اإلصـدار

 .حسـن
oألف جلسة وجلسة لحظات مع فروید في التحلیل 6ـدار اإلص :

 .عبد الھادیالفقیر د.-النفسي
o یى یح أ.د.-: اللغـة العربیـة وتشكیـل الوعـي القومــي 7اإلصـدار

 .الرخاوي
o یحیى الرخاوي أ.د.-وعلــوم النفــس: "العربیــة" 8اإلصـدار. 
o صادق أ.د.-العربیـة: تأمـالت نفسیــة في الثـورات 9اإلصـدار 

 .السامرائي
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o  جمالعثمـان-: دلیــل اإلسعـاف النفسـي األولـي 10اإلصـدار-
 .قصیعـة میـس

o    محمـد كمـال الشریـف د.-: سكینــة اإلیمــان 11اإلصـدار.
o  السعیـد عبـد الجـواد محمد-: حالـــة التوبـــة 12اإلصـدار

 .أبوحـالوة
o  لمعاني ما بین اللغویین والتحلیل: سلسلة الدوالي وا13اإلصـدار

 .مرسلینا شعبان حسن د.-النفسي 
o  عبد الرحمان د.-1النفس العرب في علوم  : أعالم14اإلصـدار

 .إبراھیم

 "دلیــل السلسلة المكتبیة الكتــاب العربــي " وفي أنفسكــــم

) الى 2013(شتاء  1من العدد  ومقدمات األعدادالجزء األول: كامل فھارس 
 )2016(ربیع  14العدد 

سلسلـة إصدارات: "الراسخـون" (إصدارات لجنة البحث والدراسات في 
 "التراث العربإسالمي)

 االصدارات السابقة

تحلیل  ومدرستھ فيالترمذي  الحكیم 2013مـاي   / 1اإلصـدار  -
 .عبد السالم شاھدي الوزاني إدریس-اإلنسانیةالنفس 

و جون دیوي نظرتھما  الغزالي 2013/جوان    2اإلصـدار  -
 .د.كفاح یحیى صالح العسكري -للطبیعة اإلنسانیة 

بن  اسحاق-الطب اإلسالمي  منتراث 2013/أوت  4اإلصـدار  -
 .د .بن احمد قویدر -عمران و مقالة فیالمالیخولیاأنموذجا  

اإلنسانیة لدى علماء النفس  النفس 2013أكتوبر   / 5اإلصـدار  -
 .د. صالح بن إبراھیم الصنیع أ.-الغربین وعلماء النفس المسلمین 

النفسیة عند ابن عطاء  االشارات 2014فیفري   / 6اإلصـدار  -
 .أ.د. حمدي فؤاد مصیلحي-السكندري هللا 

المراحل العمریة بین"ابن  تصنیف 2014فیفري   / 7اإلصـدار  -
 .يأ.د.عبد هللا الطارق-النفسیة المدارس  فارس واألصفھاني"وبین

االضطرابات النفسیة بین    2014أوت / 8اإلصـدار -
 .أسمــاء بوعــود أ.-السیكولوجیا الحدیثة والمنظور االسالمي 

-النفسيوتطور الفكر  نشوء 2014أكتوبر / 10اإلصـدار  -
 .السـود أ.نـزارعیـون-العرب عند  االجتماعي

والنفس اإلنسانیة  اإلنسان 2014مبر دیسعشر / 11اإلصـدار  -
 .صالـح بـن إبراھیـم الصنیـع د.-التراث لدى علماء 

فـي فكـر ابـن قیــم  اإلنسـان 2014دیسمبر / 12اإلصـدار  -
 .عشــوي د.مصطفــى-الجوزیــة 

مسكویھ والكمـال في فكـر  اإلنســان 2015مارس / 13اإلصـدار  -
 .عشـوي د.مصطفـى-

 .2015ن جوا/ 14اإلصـدار -
-.Psychologie Socio-politique&éthiquedans La 

penséegréco-arabe&latine 
-. (AmeSociété, Etat et Universalisme chez 

Avicenne) 
-AlyY. ZAYOUR . 
 محمـد-من منظور نفسي اسالمي  الغضب 2015-15اإلصـدار  -

 .عثمـان المحیسـي
 أبو-مصالح األبدان واألنفس    2016جانفــي / 16اإلصـدار  -

 قرون) تقدیمودراسة:زید البلخي (نفساني سبق عصره بعشرة 
 .عشوي مصطفى-مالكبدري

االستئـذان والمشھــد األصلـي  آیــة 2016مارس / 17اإلصـدار  -
 .أحمــد المطیلــي-

ـع الصحـة النفسیـة فـي الوطـن (واق: "الكتاب األبیض" إصداراتسلسلـة 
 ي)العربـ

د.معن عبد الباري –النفس في الیمن  علم 2012االصـــدار االول  -
 قصالح

–الصحة النفسیة في دولة فلسطین  2013االصـــدار الثانــي    -
 د. عبد العزیز موسى ثابت

-الجزائـرالعلـوم النفسیــة فـي  واقـع 2015الثالـــث االصـــدار  -
 زبیـر بـن مبـارك د.

 "تـاب األبیـضة"الكیدلیــل السلسلة المكتب

 2016 (ربیــع 3) الـى العـــدد2013شتـــاء ( 1من العــدد

یحیى الرخاوي "(النشـرة الیومیـة حسـب  –والتطـور سلسلـة: اإلنسـان 
 اور)المحـ

 االصدارات السابقة

 .في علم السیكوباثولجي دراسة-2010شتاء االصـــدار االول  -
 .)1الجزء ( اإلدمان ملف-2011خریف -الثانــياالصـــدار -
(الجزء  ملفالعالج النفسي-2011صیــف -الثالـــثاالصـــدار  -

 ).1األول 
العالج النفسي ملف -2012خریــف –االصـــدار الرابـــع  -

 .)2ء(الجز
 .یتعرى اإلنسان عندما-2012شتــاء -الخامـــساالصـــدار  -
 الفصام.-2012وصیــف ربیــع  –االصـــدار الســـادس -
تجلیات ماھو  في-2013شتــاء –خریــف –ــدار السابـــعاالصـ -

 .موت
 .اإلدراك-2014شتــاء –خریــف –االصـــدار الثامـــن -
-2015شتــاء –خریــف –االصـــدار التاســـع -

 الوجـدانوإضطرابـات العواطـف.
 .اإلرادة إظطرابات-2016ربیــع -العاشـــراالصـــدار  -
 .الوعي اضطرابات-2016صیـــف –االصـــدار الحـادي عشـر -

أفكــار نفسیــة السامرائي (صادق  د.-ومــاسواھـــا"“ة المكتبیة:السلسلــ
 لحیـــاة)

 .الجزء األول)وما سواھا (نفسیة لحیاة. . .  اإلصـدار األول أفكار -
الجزء وما سواھا (أفكار نفسیة لحیاة. . .  اإلصـدار الثانـــي -

 .ثاني)ال
الجزء وما سواھا (أفكار نفسیة لحیاة. . .  اإلصـدار الثالـــث -

 .الثالث)
الجزء وما سواھا (أفكار نفسیة لحیاة. . .  اإلصـدار الرابــــع -

 .الرابــع)
الجزء وما سواھا (أفكار نفسیة لحیاة. . .  اإلصـدار الخامــس -

 .الخامس)

 مختلف)یة من منظور الرؤ" (مقاربـــات“السلسلـــة المكتبیــــة: 

 االصدارات السابقة

صادق  د.-العربي: ضفاف الطب النفسي اإلصـدار األول -
 .السامرائي

صادق  د.-: من وحي الثورة التونسیة اإلصـدار الثانـــي -
 .السامرائي
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یة د. اإلنسانالنفسانیة ضد رسول  االفتراءات: اإلصـدار الثالـــث -
 .خالد عبد الحمید ولید

شاھدي  الیقین د. إدریس: صراع من أجل الرابـــعاإلصــدار  -
 .الوزاني

 والعالمیةدلیل المؤتمرات النفسیة العربیة 

 م 335مجموع المؤتمرات: 

 م/س 26المعدل السنوي:

 :التوزیع السنوي

م  21: 2007م / 21: 2006م  16: 2005م / 12: 2004م / 16 :2003
م  33: 2012م  39: 2011م / 37: 2010م / 34: 2009م  28: 2008/
 م 4: 2016م   /7 :2015 م 23: 2014م / 44: 2013/

 م15: 2017إلى  2007ماجیستر & ملتقیات تكوینیة من 

 معاجــم وموسوعات فــي علـــوم وطــب النفـس

 على الموقع العلمي للشبكة” المعجـم التفاعلـي فـي علـوم وطب النفـس

حیث بإمكان المتصفح  النفـسوطب نعرض المعجـم التفاعلـي فـي علـوم 
االطالع على ترجمة المصطلح النفسي من وإلى العربیة، الفرنسیة 

 .ألف كلمة 113. تحتوي قاعدة بیانات المعجم أكثر من واإلنكلیزیة

یمتاز المعجم التفاعلـي على خالف المعجم الورقي بالتفاعلیة حیث یتطور 
رى ت جدیدة وتختفي أخمع استعمال المتصفحین لھ. فقد تضاف لھ مصطلحا

وقد تتغیر ترجمة كلمة ما وتضاف ترجمات جدیدة إلى أخرى قدیمة وبإمكان 
كل مشترك بالشبكة سواء من األطباء النفسانیین أو أساتذة علم النفس إبداء 
الرأي في ترجمة مصطلح ما وعرض ترجمة أخرى یرونھا مناسبة لمصطلح 

عدیل ترجمة المصطلح أو إلضافتھ آخر وإرسالھا من خالل النماذج المرفقة لت
 .بعد المشاورة والدراسة

 32163فرنسي/ -انجلیزي  -(عربي“: التفاعلـــي العربــي ” -
 مصطلحا)

 44142عربي /-فرنسي –(انجلیزي “: التفاعلـــي االنكلیــزي ” -
 مصطلحا)

 36646عربي/-انجلیزي –فرنسي“:  “(التفاعلـــي الفرنســي ” -
 مصطلحا)

 اعداد جمال التركي –الموســع في علــوم وطــــب النفــس المعجــــم 

 المعجم الشامل لمصطلحات علوم النفس والطب

 :ثالثجاء في ثالثة اصدارات  الذي

إنكلیزي): محتویا على أكثر من -فرنسي -اصدار عربي (عربي  •
36  ً ً  ألف مصطلحا نفسانیا  .عربیا

ر محتویا على أكثعربي):  –فرنسي -اصدار" انكلیزي (إنكلیزي  •
ً  44من  ً  ألف مصطلحا نفسانیا  .انكلیزیا

عربي): محتویا على أكثر  –إنكلیزي -اصدار فرنسي (فرنسي  •
ً  32من  ً  ألف مصطلحا نفسانیا  .فرنسیا

 فرنسي) – انجلیزي-عربيالمَوسـّـع العربي (

 36646العربي ( اإلصدار-وطـب النفـسعلـوم  المَوسـّـع" فــيالمعجـم "
 ً  .)مصطلحا

 عربي)-فرنسي –المَوسـّـع اإلنكلیزي (انجلیزي

 44142اإلنكلیزي ( اإلصدار-وطـب النفـسعلـوم  يالمَوسـّـع" فــالمعجـم "
 ً  .)مصطلحا

 عربي) – انجلیزي-فرنسيالمَوسـّـع الفرنسي (

 36646الفرنسي ( اإلصدار-وطـب النفـسفــي علـوم  "المعجـم "المَوسـّـع
 ً  .)مصطلحا

 المعجــم " المَوسـّـع" في علــوم وطــب النفــسدلیــل 

 نمــاذج الحروف االولى من االصدارات الثالث للمعجم المَوسـّـع

 اعداد جمال التركي –المعجــــم الوجیز في علــوم وطـــب النفــس

نسخة مختصرة من المعجم الُموّسع في العلوم النفسانیة، موجھھ باألساس الى 
ة النفسانیة وبشكل خاص لطلبة الطب النفساني وعلوم النفس، كل مھتم بالثقاف

 .الذین یضعون اولى خطواتھم وھم یلجون ھذا الحقل من العلوم

 فرنسي) –انجلیزي-الوجیز العربي: (عربي

 اإلصدار العربي-فــي علـوم وطـب النفـس " المعجـم "الوجیــز 

 عربي)-فرنسي –الوجیـز اإلنكلیزي (انجلیزي

 اإلصدار اإلنكلیزي-في علـوم وطـب النفـس “"الوجیز  المعجـم

 عربي) –فرنسي -إصدار أول: ثالثي اللغة (إنكلیزي •
 فرنسي)-إصدار ثان: ثنائي اللغة (إنكلیزي •

 عربي) –انجلیزي -الوجیز الفرنسي (فرنسي

 اإلصدار الفرنسي-في علـوم وطـب النفـس “المعجـم "الوجیز 

 عربي)-إنكلیزي –(فرنسي إصدار أول: ثالثي اللغة  •
 إنكلیزي)-إصدار ثان: ثنائي اللغة (فرنسي  •

 في علــوم وطــب النفــس“دلیل المعجــم " " الَوجیـــز" 

 نمـــاذج الحروف االولى من المعاجم الثالث

 لمعجــــم "النفسانــي" فــي العلــوم والطـــبا

 فرنسي) –انجلیزي-النفسانــي العربــــي: (عربي
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 لیزيانج-اإلصدار العربي (عربي -والطـب فــي العلـوم “ـم "النفساني المعج
 فرنسي) –

 عربي)-فرنسي –النفسانــي اإلنكلیــــزي (انجلیزي

 –اإلنكلیزي (انجلیزي اإلصدار-والطـب العلـوم  النفساني" فــيالمعجـم "
 عربي)-فرنسي 

 عربي) –انجلیزي -النفسانــي الفرنســــي (فرنسي

-اإلصدار الفرنسي (فرنسي -والطـب في العلـوم “المعجـم "النفساني 
 عربي)-إنكلیزي 

 اعداد جمال التركي –علوم وطب النفس يالمختـــص " ف” المعجــم

 فـي علـم النفـــس الجنســـي" المختــص” المعجــم

اسخ رتفتقر المكتبة النفسانیة العربیة الى المصطلح النفساني العربي الثابت وال
في جمیع حقول علوم النفس وھي أشد منھ افتقارا للمصطلح النفساني 
المختصفي ھذا اإلطار یدخل سعینا تأسیس سلسلة "المعجم المختص في 
العلوم النفسانیة والذي نستھلھ بھذا " المعجم المختص في علوم الجنس" الذي 

الى: و نعرض فیھ لترجمة مصطلحات علم النفس الجنسي باللغات الثالث من
 واإلنكلیزیة.العربیة، الفرنسیة 

 –انجلیزي-المختــص العربــــي فـي علـم النفـــس الجنســـي: (عربي
 .فرنسي)

 – انجلیزي-فرنسيالمختــص الفرنســــي فـي علـم النفـــس الجنســـي (
 .عربي)

-يفرنس –المختــص اإلنكلیــــزي فـي علـم النفـــس الجنســـي (انجلیزي
 .عربي)

 دلیل المعجــــم "المختــــص" فـي علـم النفـــس الجنســـي

 إضطرابـــات الوجــدان فـي“ المختــص” لمعجــما

 –انجلیزي-عربيإضطرابـــات الوجــدان: ( العربــــي فـيالمختــص 
 .فرنسي)

-فرنسي –المختــص اإلنكلیــــزي فـي إضطرابـــات الوجــدان (انجلیزي
 .عربي)

 )دي  سي(“ المبرمج للعلــوم النفسیــة  المعجــم

 –انجلیزي-عربيالعربـــي المبرمج للعلــوم النفسیــة: ( "المبرمج"
 .فرنسي)

یتم البحث في ھذا المعجم باللغة العربیة و تعرض نتائج  ،مصطلح-36646
  .اإلنكلیزیة والفرنسیة المصطلح باللغتینترجمة 

-يفرنس –" اإلنكلیـــزي المبرمج للعلــوم النفسیــة (انجلیزيالمبرمج "
 .عربي)

البحث فیھ باللغة اإلنكلیزیة وتعرض  مصطلحا، یتم 44132یحتوي على 
 .نتائج ترجمة المصطلح النفسي باللغتین الفرنسیة والعربیة

 –انجلیزي  -المبرمج للعلــوم النفسیــة  (فرنسي " الفرنسيالمبرمج"
 عربي)

مصطلحا، یتم البحث فیھ باللغة الفرنسیة وتعرض نتائج  32163یحتوي على 
 .فسي باللغتین اإلنكلیزیة والعربيترجمة المصطلح الن

 الجزء الثالث جوائز مؤسسة العلوم النفسیة العربیة

 جائـزة شبكـة العلــوم النفسیــة العربیــة

 2010سنة “جائزة شبكة العلوم النفسیة العربیة ” أسست •
 جائزة 6مجموع الجوائز:  •
یطلق سنویا على الجائزة شخصیة علمیة ممیزة، وفي ذلك تكریم  •

 رمزي لعلم من اعالم العلوم النفسیة العربیة
سنویــــا" وبالتناوب" بین علم النفس والطب “تسند الجائزة  •

 النفسي
 عمــــــل جماعـــي  او فـــردي لعملتمنح الجائزة  •

o في تطور العلوم النفسیة قدم خدمات ممیّزة ساھمت
 العربیة

o شكَّل إضافة ھامة في رقي العلوم النفسیة العربیة
 للعشر سنوات األخیرة (من تاریخ الجائزة)

 .یرسل المترشح للجائزة سیرة علمیة مفّصلة •
الجائزة سنویة وتسند بالتناوب بین علم النفس (السنوات الزوجیة)  •

 والطب النفسي (السنوات الفردیة)
الجائزة للفائز على ھامش أحد مؤتمرات علم النفس أو الطب تُسلم  •

 النفسي
 1000درع للشبكة" مع "مكافأة مالیة قدرھا ” تتكون الجائزة من •

  .دوالر" (تحذف ان لم تسمح موارد الشبكة)

 دیسمبر) 31یعلن عن الفائز آخر یوم من كل سنة (

یة الذي العلمتتكون من الرئیس (الشخصیة “لجنة تحكیم الجائزة " •
تشرفت الجائزة حمل اسمھ الكریم)، أعضاء الھیئة العلمیة 
اإلستشاریة للشبكة حسب االختصاص، إضافة إلى الرؤساء 
األربع للشبكة (الرئیس الفخري، الرئیس الشرفي، الرئیس، نائب 

 .الرئیس)

 النفــــس)(فـــي علـــم  2010جائزة العام 

 العلوم النفسیة العربیة جائزة عبد الستار ابراھیم لشبكة: 
 السودان–الفائز:أ.د. عمر خلیفة الھارون 

  (فـــي الطـــب النفسانـــي) 2011جائزة العام 
  الفائز: :العربیةجائزة محمد احمد النابلسي لشبكة العلوم النفسیة

 مصر –د. احمد لطفي الشربیني 
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 النفــــس)(فـــي علـــم  2012جائزة العام. 
 محمد الفائز: د: العلوم النفسیة العربیة لشبكة بدريجائزة مالك.

 .ایمن عرقسوسي السعودیة / سوریا
 (فـــي الطـــب النفسانـــي) 2013جائزة العام. 
 2013جـائزة یحیى الرخاوي لشبكة العلـوم النفسیـة العربیـة 
 2013.تم حجب جائزة الشبكة لعام. 
 (فـــي علـــم النفــــس) 2014جائزة العام. 
 2014العربیة جائزة عمر خلیفة الھارونلشبكة العلوم النفسیة 

 .لفائز: د. صـالح الدیــن فـرح عطـا اللـھا
 (فـــي الطـــب النفسانـــي) 2015جائزة العام. 
الفائز: 2015 :جائزة أحمد عكاشة لشبكة العلوم النفسیة العربیة

 .سمیر كوتھ .د
 النفــــس)(فـــي علـــم  2016جائزة العام. 
جائزة البشیر معمریھ لشبكة العلوم النفسیة العربیة للعام: 

 .مصر-الفائزة: أ.د. سامیة بكري عبد العاطي2016

 المفلحـــــون في العلـــوم النفسانیــة

  النفــــس)(فـــي علـــم  2010تكریم بلقب " المفلحون " للعام 
o (مصر)علم النفس  –عبد الستار ابراھیم

شبكة العلوم  على جائزةاسمھ الكریم  بمناسبةإطالق
 بھا عمروالتي فاز  2010النفسیة العربیة للعام 

 .ھارون الخلیفة
  (فـــي الطـــب النفسانـــي) 2011تكریم بلقب " المفلحون " للعام 

o لبنانالطب النفساني  –الراحل محمداحمد النابلسي)(
شبكة العلوم  على جائزةاسمھ الكریم  إطالقبمناسبة 

لطفي  بھا احمدوالتي فاز  2010فسیة العربیة للعام الن
 .الشربیني

  النفــــس)(فـــي علـــم  2012تكریم بلقب " المفلحون " للعام 
o  على جائزةاسمھ الكریم  إطالقمالك بدري بمناسبة

والتي فاز  2012شبكة العلوم النفسیة العربیة للعام 
 .ایمن عرقسوسي بھا محمد

  (فـــي الطـــب النفسانـــي) 2013" للعام تكریم بلقب " المفلحون 
o بمناسبة(مصرالطب النفساني  –یحیـى الرخـاوي (

شبكة العلوم النفسیة  على جائزةاسمھ الكریم  إطالق
 .2013العربیة للعام 

  النفــــس)(فـــي علـــم  2014تكریم بلقب " المفلحون " للعام 
o  علمالنفس (السودان)-عمـر خلیفـة الھــارون

اسمھ الكریم على جائزة شبكة العلوم  إطالقناسبة بم
 بھا صالحوالتي فاز  2014النفسیة العربیة للعام 

 .الدین فرح عطا هللا
  (فـــي الطـــب النفسانـــي) 2015تكریم بلقب " المفلحون " للعام 

o بمناسبة(مصرالطب النفساني  –أحمــد عكاشــة (
شبكة العلوم النفسیة  على جائزةاسمھ الكریم  إطالق

 .كوتھ بھا سمیروالتي فاز  2015العربیة للعام 
  النفــــس)(فـــي علـــم  2016تكریم بلقب " المفلحون " للعام 

o بمناسبة(الجزائرعلم النفس  –البشیــر معمریــة (
شبكة العلوم النفسیة  على جائزةاسمھ الكریم  إطالق

بكري عبد  ةبھا سامیوالتي فاز  2016العربیة للعام 
 .العاطي

  (فـــي الطـــب النفسانـــي) 2017تكریم بلقب " المفلحون " للعام 

o الطب النفساني بمناسبة –محمــد أدیــب العسالــي
شبكة العلوم النفسیة  على جائزةاسمھ الكریم  إطالق

 .2017العربیة للعام 

 الراسخــون فـــي العلــوم النفسیــــة

العلماء  أبرزشخصیـات من  10كّرمنا  لتأسیسھابمناسبة الذكرى العاشرة 
 " بلقب الراسخون":العـرب بلقواالطباء النفسانیین

 .)14لیتواصل التكریم بعد ھذا التاریخ سنویا (مجموع الشخصیات المكّرمة: 

 واالطباء الُمكّرمـــــــوناالساتذة 

  " الطــب  (فـــي2004للعام التكریم بلقب " الراسخون
 .النفسانـــي)

 .مصر)(النفساني الطب –یحیــى الرخــاوي •
 " النفــس)علــم  (فـــي2005للعام التكریم بلقب " الراسخون. 

 .(مصر)علــم النفــس  –عبــد الستــار ابراھیــم  •
 " الطــب  (فـــي2006للعام التكریم بلقب " الراسخون

 .النفسانـــي)
 .(مصر)الطب النفساني  –احمــد عكاشــة  •

 " النفــس)علــم  (فـــي2007للعام التكریم بلقب " الراسخون. 
 .(لبنان)علــم النفــس  –مصطفــى حجـازي  •

 " الطــب  (فـــي2008للعام التكریم بلقب " الراسخون
 .النفسانـــي)
o الطب النفساني (لبنان) –محمـد أ. النابلســي. 

 " النفــس)علــم  (فـــي2009للعام التكریم بلقب " الراسخون. 
oعلــم النفــس (لبنان)–علــي زیعـــور. 

 " الطــب  (فـــي2010للعام التكریم بلقب " الراسخون
 .النفسانـــي)
oالطب النفساني (أمریكا /العراق)-صـادق السامـرائي 

 النفــس)(فـــي علــم  2011التكریم بلقب " الراسخون " للعام. 
oعلــم النفــس (مصر)-قــدري حفنــــي. 

 " الطــب  (فـــي2012للعام التكریم بلقب " الراسخون
 .النفسانـــي)
o الطب النفساني (األردن) –عدنـان التكریتــي. 

 " النفــس)علــم  (فـــي2013للعام التكریم بلقب " الراسخون. 
o علــم النفــس (مصر) –أحمـد عبـد الخالـق. 

 فـــي الطــب  2014التكریم بلقب " الراسخون " للعام)
 .النفسانـــي)
oالطب النفساني (األردن)-ولیـــد سرحــان. 

 (فـــي علــم النفــس) 2015التكریم بلقب " الراسخون " للعام. 
oعلــم النفــس (مصر)–مصطفـــى صفــوان. 

 " الطــب  (فـــي2016للعام التكریم بلقب " الراسخون
 .ـــي)النفسان
o (لبنان)الطب النفساني  –إیلــي كـــرم. 
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 شبكة العلوم النفسیة العربیة ... منجزات سبعة عشرة عاما

 :ذات صلة بالموضوع على شبكة االنترنت طرواب

 الموقع العلمي -شبكة العلوم النفسیة العربیة   -
http://www.arabpsynet.com 

 المتجر االلكتروني -العربیة مؤسسة العلوم النفسیة   -
http://www.arabpsyfound.com 

 " نشرة " الرسالة اإلخباریة األسبوعیة  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 )المجلة العربیة: " نفسانیـات " (مجلة محكمة في علوم وطب النفس  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index-apn.htm&current_c2=3 

 )مجلة "بصائر نفسانیة " (مجلة مستجدات العلوم النفسیة العربیة  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index-eJbs.htm&current_c2=3 

 السلسلة المكتبیة  " نفساني " (اصدارات مكتبیة محكمة في علوم وطب النفس  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBooks.htm&current_c2=4 

  )السلسلة المكتبیة    "وفي أنفسكم" (نحو لیاقة نفسیة أفضل لحیاة طیب  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm&current_c2=4 

 ") السلسلة المكتبیة  " الراسخون ( اصدار لجنة التراث النفسي العرباسالمي  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/TourathPsy/index.TourathPsy.htm&current_c2=4 

 )السلسلة المكتبیة   "الكتاب االبیض"  (واقع الصحة النفسیة في الوطن العربي  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/WhiteBooks/eWBIndex.htm&current_c2=4 

 اور)(النشرة الیومیة حسب المح " السلسلة المكتبیة:  "اإلنسان والتطور  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Rakhawy/IndexeBRak.htm&current_c2=4 

 )وماسواھا" (أفكار نفسیة لحیاة“السلسلة المكتبیة:  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm&current_c2=4 

 )مقاربات" (الرؤیة من منظور مختلف“السلسلة المكتبیة:   -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm&current_c2=4 

 ) اصدار انكلیزي -اصدار فرنسي  -المعجم "الُموسع" في علوم وطب النفس ( اصدار عربي   -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3   

 ) اصدار انكلیزي -اصدار فرنسي  -المعجم "النفساني" في العلوم و الطب ( اصدار عربي   -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

 ) اصدار انكلیزي -اصدار فرنسي  -المعجم "الوجیز" في علوم وطب النفس ( اصدار عربي   -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3   

 ) اصدار انكلیزي -اصدار فرنسي  -المعجم "المختص" في علم النفس الجنسي ( اصدار عربي   -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3   

 ) المعجم "المختص" في االضطرابات الوجدانیة ( اصدار انكلیزي  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3 

 تونس-جمال التركي 
 العلوم النفسیة العربیة رئیس مؤسسة

Turky.jamel@gnet.tn 
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