
 
 

  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 
 

 

 
  

  2022سبتمبر   8 الى 2 مناالسبوع  
  

 يــةالعرب النفسيــة العلــوم النفسانيـــةلمؤسســة والموسوعــــات  للمعاجــــــم السابع السنـــــوي االسبــــــوع
 

 )2023 - 2022 الجامعيةديمية و ااالك السنة استهالل بمناسبة(
  السنوي السابع األسبوعرابط نشاط  

www.arabpsynet.com/Documents/SevenAnnualWeekPsycDict.pdf  

  
***   ***   *** 

  

  العربية  يةم النفسانية الرقمية لمؤسسة العلوم النفسالمعاج
 المتجر اإللكتروني  على  لمعاجــــــم والموسوعات النفسانيـــةا صفحة  رابط

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=14&controller=category&id_lang=3  

 الموقع العلميعلى    لمعاجــــــم والموسوعات النفسانيـــةا صفحة  رابط
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5 

 على الفـايسبوك  لمعاجــــــم والموسوعات النفسانيـــةا صفحةم رابط
https://www.facebook.com/DictionariesEncyclopedias  

  
 

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


 

  اعداد: د جمال التركي  -فــي علـــوم وطـــب النفـــس "وسَّـــعالمُ "المعجـــم  يوم   : 2022سبتمبر    02
  الموسع الفرنسي )  –الموّسع االنكليزي    –(اصدارات ثالث: الموسع العربي  

 لوحة االعالن عن اصدارات  المعجم  "الموّسع"
http://arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.MouwassaPubBr.pdf   

 المعاجـــم روابط
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=15&controller=category&id_lang=3 
 

  يــــــــــــــــــــــالعربــ ـــــــــدارـــــــــاالصـ
   مصطلحا، تهم جميع ميادين العلوم النفسانية  34000على اكثر من    فرنسي ) ، يشمل -إنكليزي  –عربي     معجم ثالثي اللغة ( 

  وطب االعصاب).  علم –علم النفس العصبي   –العالج النفسي    –التحليل النفسي    –علم النفس   –( الطب النفسي   
***   ***   ***  

  للمؤسسة االلكتروني المتجر من الرقمي المعجم تسّوق رابط
  سال رابط التحميل مباشرة بعد الشراء )(يتم إر  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3  

  ــــي )مصطلحات الحرف االول ( مجان رابط  تحميــل
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aefFree.pdf  

  

  ليـــــــــــــــــــــــزينكاإل  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
  النفسانية العلوم ميادين جميع تهم مصطلحا، 44000من  على اكثر    يشمل عربي ) ، - فرنسي   - إنكليزي معجم ثالثي اللغة (  

  ).علم وطب االعصاب –علم النفس العصبي   –النفسي   العالج – النفسي التحليل – النفس علم – النفسي الطب( 
***   ***   ***  

  للمؤسسة االلكتروني المتجر من الرقمي المعجم تسّوق رابط
  راء )(يتم إرسال رابط التحميل مباشرة بعد الش

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3  

  مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaFree.pdf  

 

  يـــــــــالفرنســـــــــ  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
  فسانيةالن العلوم ميادين جميع تهم مصطلحا، 36000على اكثر من    يشمل عربي ) ، - إنكليزي  -ي  للغة (  فرنسمعجم ثالثي ا

  ).علم وطب االعصاب –علم النفس العصبي   –النفسي   العالج – النفسي التحليل – النفس علم – النفسي الطب(   
***   ***   ***  

  للمؤسسة ترونيااللك المتجر من الرقمي المعجم تسّوق رابط
  (يتم إرسال رابط التحميل مباشرة بعد الشراء )

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=14&controller=product&id_lang=3  

 

  الحرف االول ( مجانــــي )حات  مصطل رابط  تحميــل
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaFree.pdf  

 

***   ***   *** 

  النفس  فــي علـــوم وطـــب  الموّحدالمعجـــم  يوم    : 2022سبتمبر    03
  طباء وعلماء النفس العرببرز أنخبة من أمن انجاز  معجم مشترك  

 الموّحد الفرنسي )  –الموّحد االنكليزي    –(اصدارات ثالث: الموّحد العربي  

 من اإلصدارات الثالث  ىف االولو صطلحات الحر ستند مم
p://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3htt  

 "موّحدال" لوحة االعالن عن  المعجم  



http://arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.AlMuwahadPubBr.pdf   

 ـمالمعاجــ روابط
rabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5http://www.a  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=15&controller=category&id_lang=3 
 

  يــــــــــــــــــــــالعربــ ـــــــــدارــــــــــاالص
 ( سوريا )ابراهيم   عبدالرحمان – ( مصر )إبراهيم   عبدالستار :اشـــراف

 س )( تونالتركي   جمال:اعــــداد
  ( الجزائر )عالق كريمة – ( السعودية )الطارقي عبدهللا – ( سوريا )لطيفة   يوسفمراجعــة: 

 إلكترونية نسخة -المعجــم شراء رابط
  ) الشراء بعد مباشرة التحميل رابط إرسال يتم( 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3 

طلحات الحرف االول ( مجانــــي )صرابط  تحميــل م  
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf 

 

  اإلنكليـــــــــــــــــــــــزي  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
 ( السودان )  بدري مالك – ( مصر )عكاشة مدأح :اشــــراف

 ( تونس )التركي   جمال:اعـــداد
  ( العراق )نظمي كمال فـارس – ( االردن )  سرحان وليد مراجعـــة:

 إلكترونية نسخة -المعجــم شراء رابط
  الشراء بعد مباشرة التحميل رابط إرسال يتم( 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3 

طلحات الحرف االول ( مجانــــي )صرابط  تحميــل م  
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Eng.pdf   

 

  يـــــــــالفرنســـــــــ  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
 ،( المغرب )الغالي احرشاو،( لبنان )بلسي  مدالنادمحمأحاشــــراف: 

 ( تونس )جمال التركي  اعـــداد:

  ( تونس ) يسر معلى،( المغرب )،مصطفى شكيب فرنسا ) -ب( المغر عبدالهادي الفقيرمراجعـة: 
 إلكترونية نسخة -المعجــم شراء رابط

  ) الشراء بعد مباشرة التحميل رابط إرسال يتم( 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=1 

 رابط  تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي )
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Fr.pdf  

***   ***   *** 

  اعداد: د جمال التركي  - علوم وطب النفسفــي  "الوجيز" المعجـــم    يوم: 2022سبتمبر    40
  "الوجيز"  الفرنسي ) –يزي  "الوجيز"  االنكل –( اصدارات ثالث: "الوجيز" العربي  

  "الوجيز" المعجم     لوحة االعالن عن اصدارات
PubBr/APF.WajizPubBr.pdf-http://arabpsynet.com/AFP 

 المعاجـــم روابط 
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

?id_category=31&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php  

  

  يــــــــــــــــــــــالعربــ ـــــــــدارـــــــــاالصـ
  فرنسي )  -إنكليزي  –عربي     (   معجم ثالثي اللغة

  للمؤسسة االلكتروني المتجر من الرقمي المعجم تسّوق رابط



http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3  

  مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل
http://arabpsynet.com/eDictBooks/ALIF.aefShort.pdf 

 

  اإلنكليـــــــــــــــــــــــزي  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
   عربي ) - فرنسي   - إنكليزي معجم ثالثي اللغة (  

  للمؤسسة االلكتروني المتجر من الرقمي المعجم تسّوق رابط
/www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3http:/   

  مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaShort.pdf 

 
  يـــــــــالفرنســـــــــ  ـــــدارـــــــــــــاالصـ

  عربي )  - إنكليزي  -معجم ثالثي اللغة (  فرنسي  
  للمؤسسة االلكتروني المتجر من الرقمي المعجم تسّوق رابط

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3  

  مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaShort.pdf  

  

  اعداد: د جمال التركي  - علوم وطب النفس  فــي   "مختصلا"المعجـــم  يوم   :  2022سبتمبر   05
  )المختص الفرنسي  –المختص االنكليزي    –العربي  المختص  اصدارات ثالث:  (

  
  المعجـــم "المختــــص" فــي علـــم النفـــس الجنســـي

 "المختص في علم النفس الجنسي" لوحة االعالن عن  المعجم  
http://arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.AlMukhtassSexualPubBr.pdf 

 

  يــــــــــــــــــــــالعربــ ـــــــــدارـــــــــاالصـ
  نسخة رقمية – شراء المعجــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3 

مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل   
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictSexualArFree.pdf 

 

  اإلنكليـــــــــــــــــــــــزي  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
 نسخة رقمية – شراء المعجــم

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3http://   

مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل  
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictSexualEngFree.pdf 

 

  يـــــــــالفرنســـــــــ  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
 نسخة رقمية – اء المعجــمشر 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3 

مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل  
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictSexualFrFree.pdf 

  

  نإضطرابات الوجدافــي   "المختص"المعجـــم  
 "المختص في إضطرابات الوجدان" لوحة االعالن عن  المعجم  

http://arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.AlMukhtassAffectivePubBr.pdf 
 



  يــــــــــــــــــــــالعربــ ـــــــــدارـــــــــاالصـ
  نسخة رقمية – شراء المعجــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3 

ـــي )مصطلحات الحرف االول ( مجانـ رابط  تحميــل   
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictAffectiveArFree.pdf   

 

  اإلنكليـــــــــــــــــــــــزي  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
 نسخة رقمية – شراء المعجــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3   

مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل  
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictAffectiveEngFree.pdf  

 

  يـــــــــالفرنســـــــــ  ـــــــــدارـــــــــاالصـ
 نسخة رقمية – شراء المعجــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=393&controller=product&id_lang=3 

مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي ) رابط  تحميــل  
.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictAffectiveFrFree.pdfhttp://arabpsynet 

  

***   ***   *** 

  اعداد: د جمال التركي  - وم وطب النفسفــي علـ "المبرمج"المعجـــم  يوم   :  2022سبتمبر   05
 ـــدار ا االنكليـــزي الفرنســـياالصـــدار الكامـــل /  االصـــدار ا العربـــي االنكليـــزي /  االصـــدار االعربـــي الفرنســـي / االص  

 رابط المعاجم على الموقع العلمي للشبكة
5Ar.htm&current_c2=-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IndexElmoubarmaj  

 رابط المعاجم على المتجر االلكتروني للمؤسسة

/www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=29&controller=category&id_lang=3http:/   
 االصـــدار الكامـــل

المعجم الفرنسي (   -سي/عربي) المعجم اإلنكليزي (إنكليزي/فرن  -المعجم العربي: (عربي/إنكليزي/فرنسي)   -ثالثـــة معاجـــم:   يحوي
 فرنسي/إنكليزي/عربي)

 المســـــرد العربــــــي
 يتم البحث عن ترجمة المصطلحات العربية بالّلغتين اإلنكليزية والفرنسية.

 زيالمســـــرد  اإلنكليـــــ
 يتم البحث عن ترجمة المصطلحات اإلنكليزية بالّلغتين الفرنسية و العربية.

 نســـــيالمســـــرد الفر 
 يتم البحث عن ترجمة المصطلحات الفرنسية بالّلغة اإلنكليزية و العربية

 رابط تسّوق ســـي دي "  االصـــدار الكامـــل
_product=18&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id  

 برنامـــــج تجريبـــــي
http://arabpsynet.com/ePsyCs.exe  

  

 ـــي االنكليـــزياالصـــدار العرب
 (إنكليزي/فرنسي/عربي) والمعجم اإلنكليزي: -المعجم العربي  (عربي/إنكليزي/فرنسي)   -يحوي معجمين: 

 المســـــرد العربــــــي  
 يتم البحث عن ترجمة المصطلحات العربية بالّلغتين اإلنكليزية والفرنسية.    

 المســـــرد  اإلنكليـــــزي  
 ترجمة المصطلحات اإلنكليزية بالّلغتين الفرنسية و العربية.يتم البحث عن      

 ر العربـــي االنكليـــزي  رابط تسّوق ســـي دي "  االصـــدا



http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=19&controller=product&id_lang=3  
 

 االصـــدار العربـــي الفرنســـي
 والمعجم الفرنسي: (فرنسي/إنكليزي/عربي)  -المعجم العربي: (عربي/إنكليزي/ فرنسي)   - ــن: يحـــوي معجميــ  

 المســـــرد العربــــــي  
 ليزية والفرنسية.يتم البحث عن ترجمة المصطلحات العربية بالّلغتين اإلنك    

 المســـــرد الفرنســـــي  
 غتين اإلنكليزية والعربيةيتم البحث عن ترجمة المصطلحات الفرنسية باللّ     

 رابط تسّوق ســـي دي "  االصـــدار  العربـــي الفرنســـي  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=42&controller=product&id_lang=3  

 

 االصـــدار االنكليـــزي الفرنســـي  
 والمعجم الفرنسي: (فرنسي/ إنكليزي)  -المعجم اإلنكليزي: ( إنكليزي / فرنسي)   -يحــــوي معجميـــن: 

  المســـــرد  اإلنكليـــــزي
 يتم البحث عن ترجمة المصطلحات اإلنكليزية بالّلغة الفرنسية .    

  المســـــرد الفرنســـــي
 يتم البحث عن ترجمة المصطلحات الفرنسية بالّلغة اإلنكليزية    

 برنامـــــج تجريبـــــي  
http://arabpsynet.com/ePsyEFs.exe 

 

***   ***   *** 
 

  د: د جمال التركياعدا  - فــي علـــوم وطـــب النفـــس  شبكي التفـاعلياليوم  المعجم  :   2022سبتمبر   07
 التفـاعلي الفرنسي )  –التفـاعلي االنكليزي    –(واجهات ثالث: التفـاعلي العربي     

     http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm:  التفـاعلي العربي
   http://arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm: االنكليزيتفـاعلي  ال

   http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm التفـاعلي الفرنسي:
 " ـــيالتفـاعلــ الشبكـــي"  المعجـــم عن االعالن لوحة

http://arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.Attafa3elyPubBr.pdf 
 

  فـاعلي" في علوم وطب النفس" الت  المعجـم
  فرنسي – إنكليزي -  عربي

  عربيعن ترجمة  مصطلح نفساني    بحث
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm 

 عربية مصطلحات أصف ترجمة  
http://arabpsynet.com/propar/arPropForm.htm 

  صفحة المصطلح النفساني العربي غلى الفـايسبوك
https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks 

 

Dictionary “Attafa3ly” of Psychiatry & Psychology 
English - French – Arabic 

Search for the translation of an English psychological term  
http://arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm 

Add translation of English terms  
http://arabpsynet.com/propeng/engPropForm.htm  

"Attafa3ly" english on facebook 
https://www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks 



Dictionnaire "Attafa3ly" de psychiatrie & de psychologie 
Français - Anglais – Arabe 

Rechercher la traduction d'un terme psychologique français  
http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm  

Ajouter la traduction des termes français  
http://arabpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm   

“Attafa3ly”  français sur  facebook 
https://www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks 

 

***   ***   *** 
 

   علوم وطب النفس في"  األعالم"  موسوعة  يوم  :   2022سبتمبر   08

  علوم وطب النفس في"  األعالم"  موسوعة
 لنفسانــــــي، سوريــــــاالطب ا  –اعداد: د. عبــــــد الرحمــــــان إبراهيــــــم

 "" الموسوعـــــــات " على المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3  

 بط تسّوق   الجـزء االول من موسوعة " األعالم " را

 "حـــرف األلــــف"
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=72&controller=product&id_lang=3  

 ابــن خلـدون )  -ابــن باجـــة    -س واالعالم الثالثة االولى (كــارل أبراهــام  رابط  الفهر 
  AalamCont&Pref.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1AL   

  
  

******************* 
 صلة ذات روابط

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

   نفسانيـــة وموسوعات  معاجــــــم 
  " العربية النفسية العلومالموقع العلمي " شبكة   على  

http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5   

  " العربية النفسية العلوم مؤسسةـ " ل االلكتروني المتجر على  
&controller=category&id_lang=315http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=  

  النفـــس وطـــب علـــوم فـــي  عجميةمال صــــداراتدليل اال

  العلوم النفسية العربية شبكةل 2022 السنوي الكتاب منالفصل السادس  
  " عاما من التواصل 20...   الكــدح نمــ عامــا 22

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=292&controller=product&id_lang=3  

  

 نفسانيـــة وموسوعات  ــمــــمعاجفي   ــــراءاتقــــــــ
  ةـــوم النفسيـــم المعلوماتي للعلـــالمعج

www.arabpsynet.com/Archives/OP/OPePsydictAr.pdf 

Dictionnaire électronique des sciences psychologiques 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OPePsydictFr.pdf 

  م النفسية الحديثة ( دراسة كمية مقـارنة )ـــالمعاج
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.PsydictComp.StudyAr.pdf 

Les dictionnaires psychologiques contemporains : Etude quantitative et comparative 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.PsydictComp.StudyFr.pdf 

 


