
 
 

  2023- 2022 سنة الجامعية واالكاديميةلل العلمي النشاط
 )2023أوت    – 2022( سبتمبر  

  العلميــــة والمواعيــــد المحطــــات
 

www.arabpsynet.com/Documents/APN-AgendaSept21August22.pdf  

  مؤسسة العلوم النفسية العربية سكرتيرية
       arabpsynet@gmail.com 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   2022 رـــــــــــــــسبتمب 14
  

  السنــوي السابــع  لتوطيــن العلــوم النفسانيــةنشاط اليوم  
 "لسابــع  لتوطيــن العلــوم النفسانيــة  اليـــوم السنــوي ا" ...2022 سبتمبر 14

 الخليفة هارون عمر لبروفيسورا ختفـاءال فـاجعة  الذكرى  ال بمناسبةلهذا اليوم العلمي    التأسيستم  
  (اعده هللا سليما معافى) 

http://www.arabpsynet.com/Documents/SevenAnnualDayPsyLocalization2022.pdf  
  

 الخليفة عمر للبروفيسور العلمية السيرة
http://arabpsynet.com/cv-psychologists/Khaleefa-cv.htm  

***  ***   *** 
 مـــــــر هـــــارون الخليفـــــة... العالــــــم الغائـــــبالبروفيســـــــور ع

   الذكـــرى العاشـــرة الختفــاء رائــــد توطيــــن العلــــوم النفسانيـــــــــة فــــي الوطــــــــــــن العربـــــــــي
     2022سبتمبر 14

  لتوطيــن العلـوم النفسانيـة "  السابعاليـوم السنـوي  

 السودان )  - لمأساة اختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة    العاشرةالذكرى  ( 
 )العربية" النفسانية العلوم "مؤسسة رئيس( الطب النفساني، تونس  –د. جمال التركي  

www.arabpsynet.com/Documents/APN-AgendaSept21August22.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/SevenAnnualDayPsyLocalization2022.pdf 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابط كامل النص
et.com/Documents/eJbs38SuppTurky.pdfhttp://arabpsyn  

 

 

  )2012سبتمبر  14(اختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة    فـاجعةلالذكرى العاشرة  تحل   2022سبتمبر  14اليوم  
سنوات مضت عن االختفـاء اللغز لشخصية عربية تعد من أبرز الشخصيات العربية والعالمية في علم النفس المعاصر، دون   10

بسات هذا االختفـاء والكشف سره الغامض: سواء من السلطة االمنية السودانية، أو من اسرته واصدقـائه وزمالئه، أوطلبته،  معرفة مال
  أو جمعيات علوم وطب النفس بالسودان.

   

  النفس وعلماء النفس العرب  االساتذة اطباء

 للبروفيسور الفـاجعة الذكرى العاشرة لالختفـاء" يوافق الذي " النفسانيـة العلـوم لتوطيــن بعالسا السنـوي اليـوم"  في .1
 الخليفة للبروفيسور ووفـاء اخالص وقفة نقف ان" العربية النفسانية العلوم مؤسسة" في لنا يطيب ،"الخليفة هارون عمر

 الجمعة عشية ةيرياص نزهة في خرج يوم جدّ  ماذا له، حدث ماذا اختفـاءه،  سر عن معلومات اية نفتقد مازلنا الذي ،
 نرجوا زلنا وما نيأس، نفقذ فيها يوما االمل، لم ولن  لم ،مضت سنوات عشر  يعد، ولمثم   2012 سبتمبر 14 يوم

 حقيقة كشف السودانية االمنية ةالسلط  من آملين معافى، سليما يعيده ان عاله في جل هللا في كبير أملنا عودته،
 واطباء اساتذة من زمالئه داعين ،محبي العلم سليما معافى  والسعي لعودته الى اهله وطلبته و  رالمحيّ  االختفـاء هذا

  الحقيقة كامل  على الضوء تسليط نحي  الى االختفـاءهذا    موضوع متابعةعدم التوقف عن   السودانيين النفس

  االساتذة الكرام..

  

" يف بما أنجزناه في، سنسعى للتعر 2022للعام    النفسانيـة العلـوم لتوطيــنسابع  اليـوم السنـوي الهذا    بمناسبة
  العربية.  أوطاننا  في النفسانية العلوم توطين بموضوع  األعمال المتعلقة" من    النفسية العربية  العلوم  مؤسسة

   

هذا العالم    أن يحظى إلى الهيئات العلمية السودانية،  2016الدعوة التي كنا تقدمنا بها العام   مرة اخرى نجدد
  :هل لها، من خالل تفعيل المقترحات التاليةأالتي هو   المنزلةفذ بالنفساني ال

   

 توطيــن العلــوم" ب المتعلقة والدراسات ألبحاثلجائزة سنوية    "الجمعية السودانية لعلم النفس«تؤسس  إن   -1
    "النفسانيــة لتوطيــن العلــوم  الخليفة"جائزة عمر هارون   عليها اسم  تطلق "النفسانيــة

، الذي اسسه البروفيسور الخليفة  السودان في الموهوبين األطفـال عن فاشتكال "السمبر طائر مشروع"تفعيل    -2
  "الموهوبين األطفـال عن للكشف السمبر طائرالخليفة " مشروع"وان يتحول اسمه الى  

  علوم النفس"   في توطين" كرسي عمر هارون الخليفة للبحث  التعليم العالي والبحث العلمي السودانية: لــ  تأسس وزارةأن   - 3



المدارج في احدى  أحد  على  البروفيسور الخليفة،   اسم ث العلمي السودانيةوزارة التعليم العالي والبح  طلقتأن   -4
 كليات الجامعات السودانية

أقسام الطب النفساني    احدإلى إطالق اسم البروفيسور الخليفة على    "لجمعية السودانية للطب النفسيا"دعوة   -5
  ني بالسوداانمستشفيات الطب النفس  ىحدبإ 

  

 الخليفة البروفيسور يعيد ان عاله في جل هللا ندعو سنبقى كاملة، سنوات عشر امتد الذي اللغز االختفـاء هذا بعد          
   شيء، كل رحمته وسعت الكافرون، القوم اال هللا روح من ييأس ال انه معافى، سليما الينا

  العالمين رب z الحمد
 يفةالخل عمر للبروفيسور العلمية السيرة

http://arabpsynet.com/cv-psychologists/Khaleefa-cv.htm  

 

***  ***   *** 
 " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة

 ) 2022 -( خريـــف   38ملحق العـــدد  
 طب النفــــس)(المجلة الرقمية  للمستجدات العربية في علـــوم و 

  

ــــــــن العلـــــــــــــوم النفـسانيـــــــــة "   تحديث ملف العدد الخاص حول  " توطيــــ
 فهرســــة االعمـــال  المكتبيـــة و البحثيـــة            

 الطـــب النفسانـــي، تونـــس  –إشـــــراف: د. جمـــال التركــــي  
 لعربيةرئيس مؤسسة العلوم النفسية ا

 
 المحتويـــــــات

البروفيسور عمر هارون الخليفة... العالم الغائب /الذكرى العاشرة الختفـاء رائد توطين العلوم النفسانية في   - 
 جمال التركي  - الوطن العربي  

 الغالي أحرشاو  - ) 55- 54(إفتتاحية ملحق العدد  توطين العلوم النفسانية   - 
درة في مؤسسة العلوم النفسية  فهرسة الدوريات الخاصة بالتوطين الصا - 

 اعداد سكرتيرية مؤسسة العلوم النفسية العربية  - العربية  

فهرسة االصدارات المكتبية الخاصة بالتوطين الصادرة في مؤسسة العلوم   - 
 اعداد سكرتيرية مؤسسة العلوم النفسية العربية  - النفسية العربية  

جة في قـاعدة بيانات  فهرسة الدراسات واألبحاث المهتمة بالتوطين المدر  - 
 اعداد سكرتيرية مؤسسة العلوم النفسية العربية  - شبكة العلوم النفسية العربية  

 

 رابط تحميل كامل العدد الخاص بالملحق ( تحميل حر )  
 تحميل من الموقع العلمي

.com/apn.Journal/ejbs38/ejbs38Supp.pdfhttp://arabpsynet   

 تحميل من المتجر اإللكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=541&controller=product&id_lang=3 

 ميل  الفهرس و اإلفتتاحية من الموقع العلميرابط تح
http://arabpsynet.com/apn.Journal/ejbs38/eJbs38SuppCont&Pref.pdf  



 ***    ***    ***   

  انيـــةتوطيـــن العلـــوم النفسملفـات الدوريات الخاصة ب 

 فهرســـــت االعمــال التــى اهتمــت بتوطيـــن العلـــوم النفسانيـــة  
 الصادرة بملفـــــات المجــــــالت الرقميــــــة لمؤسسة العلوم النفسية العربية

 العربية)  اصدار مؤسسة العلوم النفسية  –مجلة رقمية محكمـة فـي علوم الطـب و النفس  (نفسانيـات "”المجلـة العربيـة   - 

 اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية)  –مجلة رقمية محكمـة فـي علوم الطـب و النفس  (نفسانيـات "”المجلـة العربيـة   - 

  "بمناسبة اليـوم السنـوي السابـــع لتوطيــن العلـوم النفسانيـة  
  2022 سبتمبر 14

 الختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة )الذكرى العاشرة  ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابط كامل فهارس الملفـات
http://arabpsynet.com/Documents/eJbs38SuppJournals.pdf  

  

 ***    ***    ***    

   توطيـــن العلـــوم النفسانيـــةاصدارات مكتبية في   

 ب الرقميــــة لمؤسسة العلوم النفسية العربية: الصادرة بسلسلـــة الكتـــ
 (إصدارات مكتبية محكمـــة في علوم الطب والنفس)“ نفسانـــــي”سلسلة الكتــاب الرقمــــي العربــي   -

 (نحـو لياقـة نفسيـة أفضـل لحيـاة طيبـة)سلسلـة "الكتـاب الرقمي العربي: "وفي أنفسكـــــم"  -

  في التراث العربإسالمي)  والدراسات(إصدارات لجنة البحث  مي العربي: "الراسخـــــون" سلسلـة "الكتـاب الرق -

  "بمناسبة اليـوم السنـوي السابـــع لتوطيــن العلـوم النفسانيـة  
  2021 سبتمبر 14

 الختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة )الذكرى العاشرة  ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تبية الرقميةرابط كامل فهرسة االصدارات المك
http://arabpsynet.com/Documents/eJbs38SuppBooks.pdf  

***    ***    ***    

  ودراسات ذات عالقة  توطيـــن العلـــوم النفسانيـــةأبحاث   

 جة في قـاعدة بيانات شبكة العلوم النفسية العربية  فهرسة الدراسات واألبحاث المهتمة بالتوطين المدر 
  "بمناسبة اليـوم السنـوي السابـــع لتوطيــن العلـوم النفسانيـة  

  2022 سبتمبر 14

  الختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة )الذكرى العاشرة  ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 رابط قـائمة االبحاث و الدراسات المتعلقة بالتوطين
http://arabpsynet.com/Documents/eJbs38SuppPapers.pdf  

  
 

  

 لــــــــــــــــــــج المفصــــــــــــــــــالبرنام
  

***    ***    ***    

   

  توطيـــن العلـــوم النفسانيـــةملفـات الدوريات الخاصة ب

 العمــال التــى اهتمــت بتوطيـــن العلـــوم النفسانيـــة  فهرســـــت ا
 الصادرة بملفـــــات المجــــــالت الرقميــــــة لمؤسسة العلوم النفسية العربية

 اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية)  –مجلة رقمية محكمـة فـي علوم الطـب و النفس  (نفسانيـات "”المجلـة العربيـة   - 

 اصدار مؤسسة العلوم النفسية العربية)  –مجلة رقمية محكمـة فـي علوم الطـب و النفس  (نفسانيـات "”ربيـة  المجلـة الع - 

  "بمناسبة اليـوم السنـوي السابـــع لتوطيــن العلـوم النفسانيـة  
  2022 سبتمبر 14

  ( الذكرى العاشرة الختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة )
 

 رابط كامل فهارس الملفـات
http://arabpsynet.com/Documents/eJbs38SuppJournals.pdf  

  

***    ***    ***  

   



 مجلة محكمـة فـي علوم الطـب و النفس)(نفسانيــــات "”المجلــــة العربيــــة  

 

  2014خريـــف43 العـــدد -" ـــاتنفسانيـ” العربيــــة المجلــــة

  البروفيسور عمر هارون الخليفة (الذكرى الثانية لإلختفـاء) عدد خاص:

  د. جمال التركياشراف:

  ) ح� ت���ل ( الفه�س واإلف��اح�ة

Content.pdf-synet.com/apn.journal/apnJ43/apnJ43http://www.arabp  

�ق  را��ّ�   لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=114&controller=product&id_lang=3    

  

 2017  خريف & صيف 55-54   العـــدد   -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة

  توطيــن العلــوم النفسانيــة :الملف

  المغرب)   الغالي أحراشاو ( :على الملف المشرف-

  ) ح� ت���ل (  الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=307&controller=product&id_lang=3  

�ق  را��ّ�   لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=308&controller=product&id_lang=3  

   

  2017   خريف & صيف 55- 54   ملحــق العـــدد   -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة

  النفسانيــةتوطيــن العلــوم   :ملحــق الملف

  المغرب)   الغالي أحراشاو ( :على الملف المشرف

�ق  را��ّ�   لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
duct=309&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_pro  

   2018   ربيع      57العـــدد    -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة

  "  اشكاليــات الترجمـــة فـــي العلـــوم النفسانيـــة    :" الملف     

  بوفولة بوخميس : المشرف-

  ) ح� ت���ل (  الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=319&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ�لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3 

   

   2018   صيــــف      58العـــدد   -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة

  "  ـة بالوطـــن العربـــيالعالجـــات النفسانيــ    :" الملف    

  تغليت صالح الدين : المشرف-

  ) ح� ت���ل (  الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=326&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=327&controller=product&id_lang=3 

  

    2019   صيف      62العـــدد    -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة

ـــــــــــــــــا النفسانيــــــــــــــــــــــة      :" الملف     ــــة العربيــــــــــــــــــــــة واضطراباتهـــــ   "  الشخصيـــــــــــــــــ

  آمال بوروبة : المشرفة

  ) ح� ت���ل (  الفه�س واإلف��اح�ة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=380&controller=product&id_lang=3 

�ق  را��ّ� لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! الع�د ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=381&controller=product&id_lang=3 



  

   2021شتاء   – 69عدد  ال -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة    
  التحليل النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة): 1لفالم

 د. مرسلينا شعبان حسن - : .ا. د. رياض بن رجب   المشرف

  ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ69/apnJ69-Content.pdf  

 مل.-ات +امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ69/apnJ69.HTM  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�.ة رق��ة ) ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=453&controller=product&id_lang=3  

 

    2021شتاء   – 70العدد   –" نفسانيــــات” العربيــــة ـــةالمجلـ
  التحليل النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة): 2الملف

 د. مرسلينا شعبان حسن - : .ا. د. رياض بن رجب   المشرف

  ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ70/apnJ70-Content.pdf  

 مل.-ات +امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ70/apnJ70.HTM  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�.ة رق��ة ) ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=456&controller=product&id_lang=3 

 
 

    2021ربيع   – 71دد  عال -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة
 النفس وعلومها من منظور الفكراالسالمي  الملف (الجزء االول ):

 ـــة زكـــــراويين: حس 1الملف المشرف على

 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ71/apnJ71-Content.pdf 

 .-ات +امل الع�دمل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ71/apnJ71.HTM 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�.ة رق��ة )ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=469&controller=product&id_lang=3  

 

  ) 2021ربيع  (  72العدد   -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة 
 النفس وعلومها من منظور الفكراالسالمي  ): الثانيالملف (الجزء  

 ـــة زكـــــراويين: حس 2لفالم المشرف على

 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ72/apnJ72-Content.pdf 
 مل.-ات +امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ72/apnJ72.HTM 

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  �ة )( ن�.ة رق�ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3    

  

  

  )2021خريف  (  73العدد   -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة
 الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في العالم العربي: لفالم 

  خديجة زيدي:   الملف على المشرف



 ) ح� ت���ل (واالف��اح�ة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73-Content.pdf 

 مل.-ات +امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73.HTM  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�.ة رق��ة )ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_lang=3  

  

  )2022خريف  (  74العدد   -" نفسانيــــات” العربيــــة المجلــــة
 

 قــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــار الملف:
 مصطفـــى عشـــوي  أ. د.   :الملف المشرف على

 ) ح� ت���ل (�اح�ة واالف� الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74-Content.pdf  

 مل.-ات +امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74.HTM  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ�  ( ن�.ة رق��ة )ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=505&controller=product&id_lang=3  

 

 المجلة العربية " بصائر نفسانية"  

  

   2020/ شتاء   27  العددالمجلة العربية " بصائر نفسانية"   
 سور الغالي احرشاو . . . السيكولوجيا في خدمة االنسان والمجتمع ""البروفي: الملف

  أ. د. دمحم الميـــر: المشـــرف  -المغرب   -عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ علم النفس البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو  
 

 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3  

 ات +امل الع�دمل.-

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27.HTM   

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�.ة رق��ة ) ت

         www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3  

  

 2021/ شتاء   33  العددملحق  المجلة العربية " بصائر نفسانية"  

  "التعريف بــ" كتاب اكسفورد المختص في الطب النفسي
  ) النفساني ( االردن  الطب  -   سرحان  وليد  د.ترجمة   

   كل�ة ش.-�ة العام & الفهـــ�س  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Content-January2021.pdf  

 را�� ت���ل الع�د

January2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33       
  

  2021صيف/   34 العددملحق   المجلة العربية " بصائر نفسانية"  
 ـــــةتوطيــــــــــــن العلـــــــــــــوم النفـسانيــــ ": الملف

 الطـــب النفسانـــي، تونـــس  –د.. جمـــال التركــــي  : إشـــــراف
 

 رابـــ� ت���ـــل ال�ل�ـــ4 ( م#انــــي )

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs34/eJbs34Supp.pdf 
 

  2022/ شتاء   36 العددلة العربية " بصائر نفسانية"   المج
  مالــك بـــدري... رائــد التأصيــل لالنعتـــاق مــن ُجحـــر الضـــب :الملــف



  صالح ابراهيم الصنيعأ. د. : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=501&controller=product&id_lang=3  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�.ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3 
 

  2022/ شتاء   36 العددملحق  المجلة العربية " بصائر نفسانية"  
  للبروفيســور مصطفـــى عشـــوي - 1االعمــــــال العلميــــــة  

  جمال التركيأ. د.  : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (�ة الفه�س واالف��اح

March2022.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Content  

 ت���ل ح� م! ال��قـــع العل�ـــي 

March2022.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36 
  

  2022/ شتاء   37 العددالمجلة العربية " بصائر نفسانية"   
ــــــــــــة مــــــــــــــن منظــــــــــــــور إ… التحليــــــــــــــل النفســــــــــــي   الملــف:  سالمــــــــــــــيمقـاربــ

  تهاني هاشم خليل عابدينأ. د. : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=519&controller=product&id_lang=3  

�ق ال�#لة م! ال��#� االل&��وني ّ� ( ن�.ة رق��ة ) ت

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=520&controller=product&id_lang=3  
     

  2022/ شتاء   37 العددملحق  بية " بصائر نفسانية"  المجلة العر 
  للبروفيســور مصطفـــى عشـــوي - 1االعمــــــال العلميــــــة  

  جمال التركيأ. د.  : المشـــرف
 ) ح� ت���ل (الفه�س واالف��اح�ة 

http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37Content-May2022.pdf 

 ت���ل ح� م! ال��قـــع العل�ـــي 

      http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37-May2022.pdf  
 

 

 ***    ***    ***    

  

   توطيـــن العلـــوم النفسانيـــةاصدارات مكتبية في  

 الصادرة بسلسلـــة الكتـــب الرقميــــة لمؤسسة العلوم النفسية العربية: 
 (إصدارات مكتبية محكمـــة في علوم الطب والنفس)“ نفسانـــــي”سلسلة الكتــاب الرقمــــي العربــي   -

 (نحـو لياقـة نفسيـة أفضـل لحيـاة طيبـة)لرقمي العربي: "وفي أنفسكـــــم" اسلسلـة "الكتـاب   -

  في التراث العربإسالمي)  والدراسات(إصدارات لجنة البحث  سلسلـة "الكتـاب الرقمي العربي: "الراسخـــــون"  -

  "بمناسبة اليـوم السنـوي السابـــع لتوطيــن العلـوم النفسانيـة  
  2021 سبتمبر 14

 ذكرى العاشرة الختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة )ل( ا
 

 رابط كامل فهرسة االصدارات المكتبية الرقمية
http://arabpsynet.com/Documents/eJbs38SuppBooks.pdf   

  

***    ***    ***  

  



 (إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس) “نفسانـــــي”ربــي  عالكتــاب السلسلة  

  

     2010 - 2009  و ربيـــع   شتـــاء     السابــــع عشــــر /  إلصــــدار  ا  -  “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

  أزمــــة علمــــاء النفـــــس المسلميــــن  إسم الكتاب:

  ريدد. مالــــــك بـــــــ  أ.   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=173&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل ( مـة�الفهـ�س وال�ق

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB17/eB17BM2009-Content.pdf 
  

 2011  و صيــف  ربيـع  :   العشــرون اإلصـدار -  “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

  آفـاق توطين علم النفس في العالم العربي  الكتاب:  مإس

  أ. د. عمر هارون الخليفة  المؤلف:

  2010النفسية العربية    العلوم جائزة البروفيسور عبد الستار إبراهيم لشبكةالكتاب الفـائز ب

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=185&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB20/eB20OHKC2011-Content.pdf 

  

 2011خريــف    :  العشـرون  اإلصدار الواحــد و -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

  علم النفس في التراث العربي اإلسالمي  إسم الكتاب:

  أ. د. الزبير بشير طه  المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=176&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB21/eB21ZBT2011-Content.pdf 

  

ــث    اإلصــــدار -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب     2014     / ربيـــع   و الثالثـــون    الثالـ

  المدرسة العربية فـي التحليـل النفسـي  الكتاب: إسم

  د. زكريا علي زيعور   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=56&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB33/eB33ZAZ2014-Content.pdf 
  

 2016     / صيـــف    السابــع و األربعـــون  اإلصــدار  -   “نفسانـــــي” عربــيلا الكتــاب

    التمكيـــــــن األخالقــــــي للمعلــــــــم  إسم الكتاب:

  د. محمــد السعيــد أبــو حـــالوة   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=249&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB47/eB47MS2016-Content.pdf 
  
 
 
 

 



 2017     / شتاء    التاسع و األربعـــون  اإلصــدار  -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

       الخطاب العلمي والخطاب الديني وانعكاس ذلك على الصحة النفسية؟؟  إسم الكتاب:

  د. مرسلينــا شعبــان حســن   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=262&controller=product&id_lang=3   

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=263&controller=product&id_lang=3 
  

 2017  / ربيع      الخمسون  اإلصــدار  -   “نفسانـــــي” العربــي بالكتــا

       1الخصـال اإليجابيـة في الشخصيـة وقياسهـا في المجتمـع الجزائـري .ج  إسم الكتاب:

  د. البشير معمرية   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=272&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=273&controller=product&id_lang=3 
  

 2017     / صيف    الواحد والخمسون  اإلصــدار  -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

    2جتمـع الجزائـري .جمالخصـال اإليجابيـة في الشخصيـة وقياسهـا في ال  إسم الكتاب:

  د. البشير معمرية   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=287&controller=product&id_lang=3    

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=288&controller=product&id_lang=3 
      

 2017     / صيف    الثاني والخمسون  اإلصــدار  -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

   االغتراب الديني: ماهيته ومحدداته  إسم الكتاب:

  د. دمحم السعيد أبو حالوة   المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=298&controller=product&id_lang=3    

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=297&controller=product&id_lang=3 

  

  2021  :السادس والستــون  اإلصـدار  -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب
  الجزء األول  -   بيعيــــةطالفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة وال  إسم الكتاب:

 علي زيعورأ.د.   المؤلف:
�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=457&controller=product&id_lang=3 

 

  2021 :السابع والستــون  إلصـدارا  -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

  الجزء الثاني  -   الفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــة  إسم الكتاب:

 علي زيعورأ.د.   المؤلف:
�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 



www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=457&controller=product&id_lang=3 
 

 2021  :الثامن والستــون  اإلصـدار   -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

  ها قد ُعدنا يا تاْمْبَيه   –اإلسترداد والتخّطي    إسم الكتاب:

  أ.د. علي زيعور & أ.د. زكرياء علي زيعور  المؤلف:
�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! باال&� ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=484&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3 
 

 2021 :التاسع والستــون  اإلصـدار  -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

  ية الفطرة واللغةجمدخل إلى سيكولو إسم الكتاب: 
  د. موسى طه الزعبي المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3 

 

 2022 :السبعـون  اإلصـدار  -   “يـنفسانــــ” العربــي الكتــاب

  َمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي والتحليل النفسي كما االجتماعي والفَّنيّ إسم الكتاب: 
 علي زيعورد. أ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=511&controller=product&id_lang=3  

 

 2022  :الواحد والسبعـون  اإلصـدار  -   “نفسانـــــي” العربــي الكتــاب

 ــة الشخصيـــــــــةـوسيكولوجيــــــ نظريـــــــــات التعلـــــــــم االجتماعـــــــــي المعرفـــــــــي  إسم الكتاب:

  )الجزائر  -علم النفس( البشير معمرية  أ.د.   :المؤلف
�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=533&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=532&controller=product&id_lang=3 

 

 2022 :والسبعـون  الثاني اإلصـدار  -   “نفسانـــــي” ـيـالعرب الكتــاب

  الجزء الثاني  -  الفـلسفــــُة المحضــــة والفـلسفــــاُت الّنُفسيّــــة والطبيعيــــة  إسم الكتاب:
  )الجزائر  -علم النفس( البشير معمرية  أ.د.   :المؤلف

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=536&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=535&controller=product&id_lang=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )(نحـو لياقـة نفسيـة أفضـل لحيـاة طيبـة  سلسلـة "الكتـاب العربي: "و في أنفسكم"

 

  األول  اإلصــدار     -  "أنفسكم في و: "العربي الكتـاب"

  دمـاغ أمـة في خطر!  الكتاب: إسم

  أ.د. عمر هارون الخليفة  المؤلف:

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=221&controller=product&id_lang=3 

 ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1OH2013-Content.pdf     

 

  السابـــع اإلصـدار       - "أنفسكم في و: "العربي الكتـاب" 

  اللغـة العربيـة وتشكيـل الوعـي القومــيإسم الكتاب:  
 الرخاويد. يحيى  أ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=59&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB7RY2014  

 

  الثامــــن  اإلصـدار       -  "مكأنفس في و: "العربي الكتـاب"

  و علــوم النفــس "العربيــة"إسم الكتاب: 
 د. يحيى الرخاويأ.المؤلف:  

�ق  را��ّ�  لل�(س�ة االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=86&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB8RY2014-Content.pdf 

 

  2021الثالث والعشـــرون:   اإلصـدار   -  "أنفسكم في و: "العربي الكتـاب"

 )2( الجزء    شهادات ...  المدرسة العربية الراهنة بحسب علي زيعور  إسم الكتاب:
 وإشراف: د. جمال التركي  إعداد  

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3 

 
 

 (إصدارات لجنة البحث و الدراسات في التراث العربإسالمي) "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

 

    2013   /مـاي    األول     اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

  تحليل النفس اإلنسانية الحكيم الترمذي و مدرسته فيإسم الكتاب: 
 إدريس عبد السالم شاهدي الوزانيالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=112&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1/eBT1WI2013-Content.pdf  

 
 

 



    2013  /جوان   ينالثا   اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

  الغزالي و جون ديوي نظرتهما للطبيعة اإلنسانيةإسم الكتاب: 
 د.كفـاح يحيى صالح العسكريالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=113&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT2/eBT2AK2013-Content.pdf  

 

    2013  /أوت  الرابع     اإلصـدار-   "الراسخون"الكتـاب العربي: "  ةسلسلـ

  أنموذجا الماليخوليا اسحاق بن عمران و مقـالة في  - نتراث الطب اإلسالمي  مإسم الكتاب: 
 بن احمد قويدر.دالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=108&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
Content.pdf-bpsynet.com/TourathPsy/eBT4/eBT4AG2013ahttp://www.ar  

  

    2013  /أكتوبر   الخامس     اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "
  النفس اإلنسانية لدى علماء النفس الغربين وعلماء النفس المسلمينإسم الكتاب: 

 أ. د. صالح بن إبراهيم الصنيعالمؤلف:  

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ��#�لا م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=110&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT5/eBT5SS2013-Content.pdf   

 

    2014  /فيفري    السادس     اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

  االشارات النفسية عند ابن عطاء هللا السكندريإسم الكتاب: 
 أ.د. حمدي فؤاد مصيلحيؤلف: مال

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=111&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( وال�ق�مـة سالفهـ� 
  Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT6/eBT6MH2014   

  
 

    2014  /فيفري   السابع     اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

    المدارس النفسية   وبين" ابن فـارس واألصفهاني"تصنيف المراحل العمرية بين إسم الكتاب:
 عبد هللا الطارقي.أ.دالمؤلف:  

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=68&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT7/eBT7AT2014-Content.pdf  

 

     2014   /أوت  الثامـن   اإلصـدار-   "الراسخونالعربي: "سلسلـة "الكتـاب  

   السيكولوجيا الحديثة والمنظور االسالمي بين االضطرابات النفسيةإسم الكتاب:  
 أ. أسمــاء بوعــودالمؤلف:   

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=3 



  ) ح� ت���ل ( الفهـ�س وال�ق�مـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT8/eBT8AA2014-Content.pdf  

 

    2015   /مارس الثالث عشـر   اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

  اإلنســان والكمـال في فكـر مسكويهإسم الكتاب:  
  د.مصطفـى عشـويالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل (الفهـ�س وال�ق�مـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT13/eBT13AMCont&Pref.pdf  

   
  

     2015  /جوان  الرابــع عشـر   اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "
Psychologie Socio-politique & éthique dans La pensée gréco-arabe & latine 

  (  Ame Société, Etat et Universalisme chez Avicenne) 

AlyY. ZAYOUR 

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=65&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT14/eBT14ZACont&Pref.pdf 

 

     2015  الخامــس عشـر   اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

  الغضب من منظور نفسي اسالميإسم الكتاب:  
 محمـد عثمـان المحيسـيالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=227&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT15/eBT15MO2015   

  

  

    2016   /جانفــي  الســـادس عشـر   اإلصـدار-   "الراسخون"سلسلـة "الكتـاب العربي: 

 أبو زيد البلخي -مصالح األبدان واألنفس   إسم الكتاب: 

 (نفساني سبق عصره بعشرة قرون) 

 مصطفى عشوي - مالك بدري   : تقديم ودراسةالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=92&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT16/eBT16BMACont&Pref.pdf  

 

   

    2016   /مارس السابـــع عشـر   اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

  آيــة االستئـذان والمشهــد األصلـيإسم الكتاب:  
 أحمــد المطيلــيالمؤلف:  

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=88&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT17/eBT17MACont&Pref.pdf  

 
 



  2019  /ربيع الثامن عشـر   اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "
  والقُـــــــرآُن الَكريـــــــُم    ُكــــــلُّ نَفْــــــٍس .. الُمْصطـَلَــــــُح النَّْفِســــــيُّ إسم الكتاب: 

  صالح الصنيع  &: جمال التركي  تقديم - د.عبــــد هللا الطارقــــي  المؤلف: 
�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3 

  ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3 

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT18/eBT18AT2019-Content.pdf 

 
 2022   /ربيع التاسع عشـر   اإلصـدار-   "الراسخونسلسلـة "الكتـاب العربي: "

  أّمتـــــــــــــــــي أعــــــــــــــــــالمإسم الكتاب:  
 السامرائـــــــي صـــــــادقالمؤلف: 

�ق ّ� ) رق��ة ن�.ة ( االل&��وني ال��#� م! ال&�اب ت
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=508&controller=product&id_lang=3  

 ) ح� ت���ل ( الفهـرس والمقدمـة
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=507&controller=product&id_lang=3  

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT19/eBT19SS2022-Content.pdf 

 

***    ***    ***    
  

 

  ودراسات ذات عالقة  توطيـــن العلـــوم النفسانيـــةأبحاث   

 األبحاث المهتمة بالتوطين المدرجة في قـاعدة بيانات شبكة العلوم النفسية العربية  و فهرسة الدراسات  
  "بمناسبة اليـوم السنـوي السابـــع لتوطيــن العلـوم النفسانيـة  

  2022 سبتمبر 14

  ( الذكرى العاشرة الختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة )
 طينو رابط قـائمة االبحاث و الدراسات المتعلقة بالت

http://arabpsynet.com/Documents/eJbs38SuppPapers.pdf  

  

***    ***    ***  

  

  لشبكـــةادرجــة فــي قـاعــدة بيانـــات   ملخصــات  االعمـــال البحثيـــة الم
   قـاسم الباري عبد معن  -النفسية للعلوم عربية هويـة نحو

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=3039 
  

 أحمد إنعام -  الخليفة هارون عمر -   األلفية نهاية في السودان في النفس علم مشهد

  2010شتاء و ربيع   –26-25العدد      -لكترونية لشبكة العلوم النفسية  المجلة اإل
 

www.arabpsynet.com/Archives/OP/eJ25-26OmarHaroun.pdf 
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=5389 

 

  التركي جمال  -عربي   نفسي معلوماتي مشروع نحو:  العربية النفسية المدرسة

  المتخصصة النفسية الثقـافة
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=2999  

  

  أحمد   إنعام -الخليفة عمر -السودان   في النفسيون األخصائيون
  2009 خريف –  24 العدد   -  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة

www.arabpsynet.com/Archives/OP/OPJ24Khaleefa&Anaam.pdf  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=5053  

 



 

  فرح عدنان -إسالمي   عربي منظور من النفسي اإلرشاد

  22العدد    6الثقـافة النفسية المتخصصة  المجلد  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7325  

 

  هامل   وهيبة - بعيبن نادية - الحمادي صالح بنت فـايزة -االجتماعي   نفسيلا والتوافق الهوية أزمة بين العالقة
  51-50 العدد -عشر الحادي المجلد  -   النفسيـة للعلـوم  العربية المجلـة

Content.pdf-51-51/apnJ50-nal/apnJ50rhttp://www.arabpsynet.com/apn.jou  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=8341  

      

  الخليفة   هارون عمر -   السودان في النفس علم توطين
   2008شتاء  -  النفسية العلوم بكةشل اإللكترونية المجلة

www.arabpsynet.com/Archives/OP/TopicJ17Khaleefa3.pdf  
et.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4751nhttp://arabpsy  

  

  أحمد   إنعام الخليفة، عمر -السودان   في العالي التعليم في النفس علم بنيات
 

   2010   خريف و صيف – 28-27 العدد   -  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة
28Khaleefa&ANaam.pdf-28/OPapnJ27-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27  

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=5661  
  

  بدري   مالك - الجامعية؟  النفس علم  مقررات أسلمه إلى السبيل كيف
  ) المستقبل إستشراف و الواقع(السعودية العالي التعليم مؤسسات في النفس علم أقسام ندوة

nspapierdetail.asp?reference=5903ohttp://arabpsynet.com/paper/c  
  

  الخليفة   هارون عمر -النفس؟  علم توطين يكون كيف
 17 العدد المجلد الرابع  -  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة

TopicJ17Khaleefa.pdf/www.arabpsynet.com/Archives/OP  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4747 

 
 

   طه القـادر عبد فرج  -العربي   الوطن في العربي النفسي المصطلح قضايا
  21العدد    6المجلد     -صة  صالثقـافة النفسية المتخ

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7344  

  

   مصطفى عادل -والعلم   والفكرة اللغة عن
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=2775  

 

  الخليفة   هارون عمر    -بالشارقة   األمة نفس علماء
  2009شتاء و ربيع   – 22-21العدد     -المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية  

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4969  
 

  الخليفة   هارون عمر -السمبر   طائر وعش الضب جحر مابين النفس علماء
 

    2010   خريف و صيف – 28-27 العدد   -  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة
28Khaleefa.pdf-28/OPapnJ27-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27  

er/conspapierdetail.asp?reference=5654phttp://arabpsynet.com/pa  

 

  الخليفة   عمر - العربي؟ العالم في النفس علم توطين لماذا
  17 العدد المجلد الرابع  -  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة

  

ynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7897shttp://arabp  

    

  الخليفـة هــارون عمـر -    النفس؟ علم توطين ماهو
 

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=7870 



  

  الخليفة   هارون عمر   -العربي   العالم في النفس علم توطين عملية رائد بدري  مالك
  2009شتاء و ربيع   – 22-21العدد     -المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية  

onspapierdetail.asp?reference=4970chttp://arabpsynet.com/paper/  

  

  النابلسي   أحمد دمحم -العربي   العالم في النفسي الطب واقع
 ورقة مقدمة إلى مؤتمر اإلتحاد العربي للعلوم النفسية

   http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=3032  

 

  أحرشــاو الغالي  -المعرفي   البراديغم ظل فـي النفس علم وآفـاق واقع
  46 العدد -العاشر المجلد  -  النفسية للعلوم  العربية المجلة

ttp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=78&controller=product&id_lang=3h  
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=8042  

  

  الخليفة   هارون عمر -  العربي؟ عالملا فـي النفس علم توطين بدأ متى
  17 العدد -الرابع   المجلد  -  النفسية للعلوم  العربية المجلة

www.arabpsynet.com/Archives/OP/TopicJ17Khaleefa2.pdf 
http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4749 

 

  الخليفة   هارون عمر -العربي   العالم في النفس علم قضايا بعض
INTERDISCIPLINAR PSYCHOLOGY 

 67 العدد 17 المجلد

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=4636  

  

    الخليفة هارون عمر -العرب   النفس علماء عند الطفـل نفس علم
   7 العدد - الثاني   المجلد  -   النفسية للعلوم  العربيـة المجلة

  

  صالح   حسين قـاسم -السالم   وثقـافة.. الهويات صراع
 

  2011  ربيع و شتاء –30-29 العدد ملحق  -  النفسية العلوم لشبكة اإللكترونية المجلة
simHousinSalah.pdfs30Qua-30/OPapnJsup29-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ29  

http://arabpsynet.com/paper/conspapierdetail.asp?reference=5682  

  

  رجب   إبراهيم  - قضية دراسة في اإلسالمي التأصيل منهجية تطبيق
  2012ربيع & صيف   - 35-34ملحق العدد    8المجلد   -المجلة العربية للعلوم النفسية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34-35/OPapnJsup34-35Ragab.pdf 

 

 العربي وما زلنا نكدح معا نحو لياقة نفسانية وفكرية أفضل إلنساننا

 2021خريف    – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppTurky.pdf 

   

 جمال التركي   -إصدارات ومجالت رقمية

 2021خريف    – 35العدد    قملح - مجلة بصائر نفسانية  
www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppJournals&Books.pdf 

 

 جمال التركي   -أعمـــــــال بحثيــــــــة ودراســـــات ... ملخصــــــات  

 2021خريف    – 35ملحق العدد   - بصائر نفسانية    ةمجل

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppPapers.pdf 

    

ـــــــــة النفسيـــــــــــــة بين اليــــــــــــــ"  صــــــــــــــادق السامــرائــــــــــــــي   - " !ـأس والتيئيـــــــــــــــــس...؟ـالثقـافـــــــ



 2021خريف    – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

   

 )رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية  (تونس –د. جمال التركي   -زمن الخذالن . . .  مشاريـع علميـة علـى الكفـاف تتعطـل

 2021خريف    – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  
www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

  

 (البروفسور علي زيعور / استاذ في الجامعة اللبنانية (لبنان -النفساني يجابه الرضي

  2021 خريف  – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

   

 اليمن  –البروفسور معن قـاسم / جامعة عدن   -النابلسي المسكون بالهم العربي

 2021 خريف  – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

    

 عضو المجمع العلمي المصري -البروفسور فرج عبد القـادر طه  -الدكتور دمحم احمد النابلسي كما أعرفه

  2021 خريف  – 35ملحق العدد   -بصائر نفسانية   مجلة

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

 

 رحمن العيسوي/ جامعة اإلسكندريةلالبروفسور عبد ا -     رحلة في فكر النابلسي السيكولوجي

 2021 خريف  – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

    

 استشاري عالجي   -البروفسور دمحم حمدي الحجار- بين السيكولوجيا واالنثربولوجيا  ةالشخصية العربي

 2021 خريف  – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

 

 مدير عام وزارة الثقـافة والتعليم العالي - األستاذ دمحم ماضي -1999كلمة تكريمية بمناسبة بيروت عاصمة ثقـافية  

  2021خريف    – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

  

 البروفسورة روز ماري شاهين/ استاذة في الجامعة اللبنانية -تكريمه بمناسبة الذكرى العاشرة لمجلة الثقـافة النفسية المتخصصة

 2021 خريف  – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

  

 شاعرة وصحافية من لبنان   -ناديا نصار  -  مبررات األسباب وصعوبات التكوين

 2021 خريف  – 35 ملحق العدد - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf 

 

 حسين فضل هللا  آية هللا العظمى السيد دمحم - "كلمة تقديم لكتاب النابلسي" سيكولوجية السياسة العربية

 2021 خريف  – 35ملحق العدد   - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs35/eJbs35SuppNabulsyChahedet.pdf  

  

 صالح ابراهيم الصنيع -ة هللا)... األب الروحي للتأصيل اإلسالمي لعلم النفسماإلفتتاحية: مالك بابكر بدري (رح

 2022 شتاء – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Alsanie.pdf   

  

 صالح ابراهيم الصنيع -ك بابكر بدري... السيرة  والمسيرةلما

 2022 شتاء – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  

www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Alsanie2.pdf    



  

 السر أحمد سليمان - تحليلية في سيرته الذاتية ومسيرته العملية وإنتاجه العلمي  ةمالك بدري... قراء

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Slimen.pdf  

  

 عمر  هارون الخليفة -لك بدري وتوطين علم النفسام

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Khalifa.pdf  

  

Islamic Psychology for World Civilization  - Nuruddin Al Akbar 

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36AlAkbar.pdf   

  

  عبدهللا بن ناصر الصبيح - مالك بدري... العالم واإلنسان

 2022 شتاء – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Soubaih.pdf  

  

 عبد هللا  الطارقي - الّنفساني قراءة في موقف مالك بدري رحمه هللا من المصطلح

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Tarqi.pdf   

  

  ـد بـــــن حمــــــد الجابــــــــرـخالــــ - لماذا مالك بدري؟...  خاطرة قصيرة

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Aljaber.pdf   

  

  اإلمام دمحم محمود -لم النفسعمالك بدري... مجهودات في أسلمة  

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36AlImem.pdf  

  

 مالك بابكر بدري -في الجامعات االسالمية ووقفـات مع أبي زيد البلخي  سمن قضايا التأصيل االسالمي لمناهج علم النف

 2022 شتاء – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Badri.pdf   

  

 مالك بابكر بدري -علم النفس اإلكلينيكي في عالمنا المتغّير مستقبل

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Badri1.pdf   

  

 ترجمــــــــــــة: منــــــــى كنتبـــــــــاي أبـــو قرجـــــــــــة -دريمالــــــــــك بــــــــــــــ  تأليــــــــــــف: بروفسيـــــــــر -  علمـــــــــــاء النفــــــــــس المسلميــــــــــــن أزمــــــــة

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36BRBadri2.pdf  

  

 )أبو زيد البلخي: عالم نفساني سبق عصره بأكثر من عشرة قرون( مصالــــــــــــح األبـــــــــــدان واألنفـــــــــــس

 ــم ودراســـــــــة: مالـــــك بـــــــدري & مصطفى عشويـتقديـــــــ

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36BRBadri&Achoui.pdf   

  

 )ـــم " الموّحد " فــي علوم وطب النفس( االصدارا النكليزيجالمع 

 معجم مشترك من انجاز نخبة من أطباء و علماء النفس العرب

 فـارس كمال نظمي –مراجعـــة: وليد سرحان  مالك بدري* اعـــداد: جمال التركي –اشــــراف: أحمد عكاشة



 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Badri&Okasha&Turki&Sarhane&Nadhmi.pdf     

  

ــــــــــــــاءات ومحاضــــــــــرات  فيديويـــــــ  إعداد: صالح ابراهيم الصنيع -ــــة علـــــــــى الـــــــــوابـروابـــــــط لقـــ

 2022 شتاء – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Alsanie3.pdf  

  

 صادق السامرائي -العربية وما حولها!!  ةاللغ

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Samerrai.pdf  

  

 استاذ علم النفس  –الغالي أحرشاو   -  صوصيات اللغة العربيةخأية منهجية للتدريس في ظل بعض  

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Aharchou.pdf   

  

     جية الفطرة واللغةو مدخل سيكول

 موسى الزعبي -  (: في عيد المرأة عولمة مفهوم المرأة بدل مفهوم األسرة دمر المرأة نفسيا 25مقــــــــــال ( 

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36Zoobi.pdf   

  

 )علم نفِس النموِّ عند الشيخوخة والتقـاعدية وفي المعاناة  والحتميات (هــــــا قــــد ُعدنــــــا يا تاْمْبيَــــــه

 )نانبالطب النفساني (ل  –زكريا علي زَْيعور   -)الطب النفساني (لبنان  –تأليف: المعّلم علي زَْيعور

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36BRZayour&Zakaria.pdf  

  

 الصحة النفسية في سن الطفولة والمراهقة

  سامر جميل رضوان  تأليف: 

 2022شتاء   – 36العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs36/eJbs36BRRudouane.pdf   

  

 تهاني هاشم خليل عابدين -اصر ألسلمة المعرفةعتقييم نظرية التحليل النفسي في ضوء الفكر الم

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Tahanie2.pdf    

  

 تهاني هاشم خليل عابدين - لفكر اإلسالمي والفكر الفرويدياعلم نفس الطفـل ما بين  

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Tahanie3.pdf  

  

 دمحم المهدي -يتكامالن من المنظور اإلسالمي العلم والدين

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37ALMahdi.pdf     

  

 سماح جبر -والتفكر في اإلسالم: هل من عالقة؟! التأمل في العالج النفسي

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Jabr.pdf   

  

 موسى الزعبي -عالجه ووهم التحليل النفسيو السيكولوجية الفطرية لالنحراف  

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Zoobi.pdf   

  



 صادق السامرائي -الدين والنفس!!

 2022ربيع   – 37العدد    - لة بصائر نفسانية  جم
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Samerrai.pdf   

  

 شريفلدمحم كمال ا -العالقة بين "النفس/العقـل الواعي" وبين "القـلب/الالشعور"

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Sherif.pdf   

  

 عبد هللا الطارقي -مصطلحات التحليل النفساني في نسق مختلف

 2022ربيع   – 37العدد    - ر نفسانية  ئمجلة بصا
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Tarqi.pdf   

  

 سالمات سارة -ميكانيزمات الدين في مقـاومة الكبت  

 2022يع  بر  – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Sarra.pdf   

  

فريال   -لسيد عشريةاإخالص حسن  -منظومة قيم مهارات األتصال الفعال للقـائد التربوي بمرحلة رياض االطفـال وفق مرئيات األرث األسالمي  
 األمين

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Ikhlas&Feriel.pdf    

  

 بشير معمرية -ي والمؤسسون األوائل للسلوكيةسالمؤسسون األوائل للتحليل النف

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Mammria.pdf  

  

 اوالغالي أحرش -   ولي نحو األفضل في المغربألواقع وسبل الرقي بالتعليم ا

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Ahrachou.pdf   

   

 سماح جبر -نموذج أكثر أصالة للصحة النفسية تحت االحتالل    والصدمة في فـلسطين: نح

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Jbar2.pdf   

  

 بشير معمرية -يم في القياس النفسيهتوضيح بعض المفـا

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Mammria2.pdf   

  

 سى الزعبيو م -مدخل سيكولوجية الفطرة واللغة  

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Zoobi2.pdf  

  

 صادق السامرائي -قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  

 2022ربيع   – 37العدد    - ئر نفسانية  امجلة بص
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Samerrai1.pdf  

  

 موسى الزعبي -مدخل إلى سيكولوجية الفطرة واللغة  

 2022ربيع   – 37 دالعد  - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Zoobi3.pdf   

  

 اسم صالحقـإشراف ومراجعة: معن عبدالباري    -تأليف : الدكتور ديفيد كانتر -مقدمة قصيرة جّدا : علم النفس الشرعي



 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Maan.pdf   

  

 وتلخيص : معن عبدالباري قـاسم صالح  ضعر  -ترجمة: دكتور عادل مصطفى ودكتور كمال شاهين -علم النفس الثقـافي

 2022ربيع   – 37العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs37/eJbs37Maan2.pdf  

  

 ادق السامرائيص -قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  

 2022صيف   – 38العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38Samerrai.pdf   

  

 علي زيعور-لسفي والتحليل النفسي كما االجتماعي والفَّنيّ فـَمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر ال

 2022صيف   – 38العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38Zayour.pdf   

  

 الغالي أحرشاو  -ة.. دراسات في اكتساب العربية وتعلمهااللغة والمعرفيَّ 

 2022صيف   – 38العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38Ahrachaou.pdf   

  

 جمال التركي  -لمؤسس:  "ش.ع.ن"، مسيرة  كدح تجاوزت  العقدين من الزمن  االرئيس   كلمة

 2022صيف   – 38العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38Turky.pdf   

  

 جمال التركي  -ات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية... ز المنج

 2022صيف   – 38العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38TurkyAhrachouSamerraiSamia.pdf   

  

 الغالي أحرشاو  -الحفـاظ على ش.ع.ن" كمنبر علمي ساطع ومضيء، مبدأ راسخا ال يقبل التفريط أو اإلهمال  

 2022صيف   – 38العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38TurkyAhrachouSamerraiSamia.pdf   

  

 صادق السامرائي -شبكة العلوم النفسية العربية والكدح المتسامق!!

 2022صيف   – 38العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38TurkyAhrachouSamerraiSamia.pdf    

  

 سامية بكري علي عبد العاطي -الشبكة تبدو في أعيننا كمشروع أمة بأكملها وكجهد أمة  

 2022صيف   – 38العدد    - مجلة بصائر نفسانية  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ejbs38/eJbs38TurkyAhrachouSamerraiSamia.pdf   

  

 خديجة زيدي  -اإلفتتاحية: الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في العالم العربي  

 2021خريف    – 73العدد    -ربية نفسانيات  عالمجلة ال
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi.pdf  

  

 الغالي أحرشاو   -علم نفس الشيخوخة في ظل المقـاربة المعرفية  

 2021خريف    – 73العدد    -يات  نالمجلة العربية نفسا
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Ahrachaou.pdf   

  

 دمحم المير  -اشتغال الذاكرة في الشيخوخة  

 2021ريف  خ – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73ELMur.pdf   

  



 عائشة زياني  -عائشة أفرفـار    -الشيخوخة العادية بين التغيرات المعرفية والتغيرات الدماغية  

 2021 خريف  – 73العدد    -فسانيات  نالمجلة العربية  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Ziani&Aicha.pdf   

  

باسل مهدي دمحم   -عبدهللا عبدالهادي    - COVID-19 برنامج إرشادي انتقـائي لتعزيز المناعة النفسية لدى كبارالسن أثناء جائحة
 الخضري

 2021خريف    – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi.pdf  

  

 تهاني هاشم خليل عابدين  -فسي الديني في تحقيق الصحة النفسية لكبار السن  ندور اإلرشاد ال

 2021 خريف  – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Tahani.pdf   

  

 تهاني هاشم خليل عابدين  -العوامل المؤثرة في اتجاهات المسنين نحو خدمات الرعاية النفسية  

 2021خريف    – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Tahani1.pdf   

  

 خالد إبراهيم الفخراني   -الرعاية العالجية المالئمة للمسنين  

 2021خريف    – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Fakhrany.pdf    

  

 مأمون مبّيض  -امتهان كبار السن (سوء معاملة وإهمال) 

 2021خريف    – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Mobayedh.pdf  

  

La confusion mentale chez le sujet âgé -  Khadija ZAIDI 

 2021 خريف  – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi1.pdf  

  

L’impact psychologique du vieillissement chez la personne âgée -  Khadija ZAIDI 

 2021خريف    – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi2.pdf  

  

Impact psychologique de la COVID – 19 sur la santé mentale des personnes âgées - Khadija Zaidi   -  

Rachid Aalouane  

 2021 خريف  – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi&Rachid.pdf  

  

La protection juridique des personnes âgées atteintes des maladies mentales- Khadija Zaidi -  

Fouad Aalouane 

  2021 خريف  – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Zaidi&Fouad.pdf   

  

 نوال بريقـل –دراسة تأصيلية   -سيكولوجية الموهبة والذكاء في القرآن الكريم

 2021 خريف  – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Nawel.pdf   

  

 خالد إبراهيم الفخراني  -لغة الجسد وقواعد قراءتها

 2021خريف    – 73العدد    -المجلة العربية نفسانيات  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73Fakhrany1.pdf  

  



 مصطفى عشوي -االفتتاحية: مدخل إلى سيكولوجية االستعمار

 2022 خريف  – 74العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Achoui.pdf   

  

 مصطفى عشوي -قراءة نفسية في سجل االستعمار الفرنسي

 2022 خريف  – 74العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Achoui2.pdf   

  

 سامي مقـالتي -زبير بن مبارك -الطب النفسي االستعماري  في الجزائر...دراسة في التطور الهيكلي و البنية الفكرية!!

 2022 فخري  – 74العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Zoubir&Sami.pdf   

  

 مصطفى عشوي -دور العلماء والمثقفين في مواجهة الحرب النفسية أثناء الثورة التحريرية

 2022 خريف  – 74العدد    -نفسانيات   المجلة العربية

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Achoui3.pdf   

  

 زبير بن مبارك -يلواألطباء النفسانيون الجزائريون بين العرفـان الرمزي والنكران الفع» فـانون«فرانز  

 2022 خريف  – 74العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Zoubir.pdf   

  

 ريقـلبنوال   -في مهب المعركة ارهاصات ثورة لمالك بن نبي

  2022 خريف  – 74العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Nawal.pdf   

  

 لبشير معمريةا -المؤسسون األوائل للتحليل النفسي والمؤسسون األوائل للسلوكية

  2022 خريف – 74العدد    -المجلة العربية نفسانيات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Maamria2.pdf   

  

 ريةمالبشير مع  -توضيح بعض المفـاهيم في القياس النفسي

  2022خريف    – 74العدد    -المجلة العربية نفسانيات  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74Maamria3.pdf    

  

   

******************  
  روابط ذات صلة

*******************   
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:   -  01/01/2000( التأسيس:  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  



 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet   

  

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  لميعال  الموقع من التحميل
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  

  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري ريكشال" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

  

  نفســــانيـــــات""  العربيـــة المجلـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  على المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفـايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

  نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة بوستر
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-om/AFPhttp://www.arabpsynet.c 

 " عاما من اإلنجازات 19عاما من الكدح ...  21"    للشبكة الثامن السنوي الكتاب من: 2الفصل
 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي ودوريــــات مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز

  النفسيةالعربية العلوم شبكة"  من تحميل
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 

  العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر من تحميل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3  

 

  ملفـات  االعداد القـادمة  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

  "نفسانيــــــــات" العربية المجلة" النشــــربـــ قـــــواعد
www.arabpsynet.com/apn.journal/APNjournalNotice.htm 

 

  " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة
  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

 " بصائــــر نفسانيــــة" على المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3  

 " بصائــــر نفسانيــــة" على شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm  

  ملفـات  االعداد القـادمة  
NextTopics.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer  

 " بصائــــر نفسانيــــة" على الفـايس بوك
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299/  

  "نفسانيــــة بصائــــر"  بوستر
http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.BassaerPubBr.pdf 

 


