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������������������������א���د� 

 

  فـــالتعري"  ... أرابيسينـات/  شــعــن" 

 شبكة العلوم النفسية العربية: المشروعاسم  -

 ArabPsyFound/ مؤسسة العلوم النفسية العربية : الراعية المؤسسة -

 arabpsynet.com: اسم النطاق -

 تونس ،الطب النفسي –جمال التركي . د: المسؤول/رئيسال -

 01/07/2014: المؤسسة تأسيستاريخ  -

 01/01/2000: الشبكة تأسيستاريخ  -

  13/06/2003: الويب ة علىالشبكطالق تاريخ ا -

 

  الشعـــــار"  ... أرابيسينـات/  شــعــن" 
        

  خدمات الصحة النفسيةو النفسيــةرقيـا بالعلـوم عربي نحو تعاون أكاديمـي 

  الرسـالة"  ... أرابسينـات/  شــعــن" 

، رقيا بخدمات الصحة النفسية في تطوير ابحاث ودراسات العلوم النفسية
 ة  مع إبرا ز الخصائص المميزة للممارسة النفسية في البالد العربيةاألقطار العربي

 

  الراعيـــة الجهــة"  ... أرابيسينـات/  شــعــن" 

  :رعايتهالشبكة مشروع علمي اكاديمي مستقل، يتولى 

 30/06/2014إلى  2000منذ التأسيس سنة  :الرئيس المؤسس  -

  01/07/2014منذ  : ArabPsyFound/  مؤسسة العلوم النفسية العربية -
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  الهيئــة العلميــة االستشاريــة... كــةالشب
 ريـــس الفخــالرئي

 )مصر ( أحمد عكاشة   -

 يــس الشرفـــالرئي

 )مصر ( يحيى الرخاوي  

 ســــــــــالرئي

 )تونس ( جمال التركي    -

 ار االولـــــالمستش

 )لبنان ( محمد أحمد النابلسي   -
 

  الهيئـة اإلستشاريـة الفخريـة

o    سوريا ( أديب العسالي(  
o     مصر ( عبد الستار إبراهيم(  
o السودان(عمر هارون الخليفة(  
o المغرب ( الغالي احرشاو(  
o العراق ( قاسم حسين صالح(  
o السودان(مالك بدري(  
o السعودية (   مهدي أبو مديني( 
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 الهيئـة العلميــة المحكــــة

 )حسب الترتيب األبجدي( االعضاء من االطباء النفسانيين

o فلسطين (    عنبوسي  بشار كمال حفظي(  
o السعودية (  خالد. بزيد أ( 
o السعودية ( الجابر         . خالد  ه(  
o بريطانيا / العراق ( اد التميميسداد جو(  
o فلسطين ( سماح جبر(  
o المغرب ( شاهدي  عبد السالم الوزاني(  
o العراق / أمريكا( صادق السامراي(  
o        اإلمارات ( عادل الكراني(  
o  لبنان/ سوريا(عبد الرحمان إبراهيم( 
o فلسطين /غزة( عبد العزيز موسى ثابت(  
o السودان(عبد اهللا عبد الرحمان(  
o  مصر ( أبو هندي      وائل(  
o األردن / أمريكا( وليد خالد عبد الحميد(  
o      األردن ( وليد سرحان( 

 

  )حسب الترتيب األبجدي(االعضاء من علماء النفس 

o مصر ( خالد الفخراني( 
o الجزائر( خالد عبد السالم(  
o الجزائر( زناد دليلة(  
o السعودية / مصر(رانيا الصاوي(  
o ليبيا ( شعبان إمحمد فضل(  
o    السعودية ( صالح بن إبراهيم الصنيع(  
o اليمن ( عبد الحافظ الخامري(  
o المغرب ( عبد الكريم بلحاج(  
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o فرنسا / المغرب ( لهادي الفقيرعبد ا(  
o    مصر(محمد سعيد أبو حالوة(  
o المغرب / الجزائر ( مصطف ى عشوي(  
o السعودية / اليمن( معن عبد الباري( 
o لبنان( منى فياض(  
o  سوريا( نزار عيون السود( 

  

 ـــاتوالطموح األهـــداف... الشبكـــة
 : تأسيــــــس 

o النفس دليل األطباء النفسانيين و أساتذة علم 

o  بنك األبحاث الطبنفسية و العلمنفسية العربية 

o  دليل الجمعيات الطبنفسية والعلمنفسية 

o  دليل المكتبة النفسية العربية 

o دليل الروائز و االختبارات النفسية العربية 

o دليل المؤتمرات النفسية العربية و العالمية 

o  رونيدليل المواقع النفسية العربية و العالمية والنشر اإللكت 

o  منتدى الحوار لألطباء و علماء النفس 

o  المعجم الوسع للعلوم النفسية 

o  "دليل الوظائف النفسية العربية 

o "دليل مراكز االستشفاء الطبنفسية العربية 

o  "جائزة شبكة العلوم النفسية العربية 

o  نشر إصدارات التراث النفسي العربإسالمي 

o تكريم الراسخون في العلوم النفسية العربية 

o الكتاب األبيض لواقع العلوم النفسية 
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 مراحــــل إالعـــداد

  الطرق والوسائل

  :ختصاص في ظل اإلنشغال بهموم اإل

 اكتسحت المعلوماتية جميع ميادين المعرفة  -

 تحكمت البرمجيات في كافة األجهزة المسيرة لحياتنا -

 أمسكت اإلنترنت قبضتها على كافة مصادر المعلومات -

 ...)مؤتمرات، دراسة، بيع، شراء(قدمت خدمات في غاية التنوع والثراء  - 

بداية عهد (نات التفكير إلعداد هذه الشبكة يعود إلى منتصف التسعي -
  )انتشار اإلنترنت

  رف الفكريالت... حلم بعيد المنال... الفكرة -
 

  في ظل انشغال لعاملين في ميادين العلوم النفسية

  العيادات والمشافي لمعالجة المرضى -
 أروقة الجامعات للتدريس  -

 المعلوماتية وأدواتها التفكير في  -

 اختصاصهمتساهم في رقي ما يمكن أن تقدمه لهم من خدمات  فيالتفكير  - 
 

  :مع تطور البرمجيات

 أهلهاالمعلوماتية في متناول غير  -

كان إلى زمن قريب (ولوج اخصائيي العلوم النفسية العالم المعلوماتي   -
عالما مجهوال كله رموز ال يقدر على فكها غير أخصائي هذا الفرع من 

 )العلوم
 

  النفساني و الثورة المعلوماتية

هو ،  بل اختياري العربي في هذه الثورةالنفساني  لم يعد انخراط -
  .رقي االختصاص فيالستفادة من خدماتها ل بتقديري ضروري

للعلوم النفسية العربية في الوطن عاكسة إن تأسيس شبكة تكون مرآة   - 
شعارها  عولمة شرسة ال تبقي و التذرهو ايضا ضرورة في ظل العربي، 

   لمن لم بفتك له موقعا في هذا العالملحاقا او انسحاقا، ال مكان فيها 
 

 


ــــ	����ـــ�א�� 8���ــــ��11��ـــــ�د�:����ن��ع�ش��א��ــ���א��ــ���א�� 



 ���������������11د���������.�.�.�����2003�−2014א���������������/�ن�.ع.ش�

 

 تنظيرا: الجبهات على جميع معركة مصيرية يواجه النفساني العربي -
 .إعالما و  تعليماو إبداعا و
معرفية عفى عليها الزمن،  ةال يمكن مواجهة إعصار المعلومات بعد -

 اتطبتتلبية م و بياناتلمعالجة ال ،لم تتطور كالسيكية وال بأدوات عملية
  عصر المعلومات

 

  مالمح التأسيس"... تاأرابسين" الشبكة 

  2000جانفي سنة : بداية اإلعداد العملي لتأسيس الشبكة
االتصال بالبريد الورقي أو إلكتروني بجميع األطراف المعنية : الوسائل

  بهذا الفرع من العلوم
 

 المصادر

 -مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية :“لنفسي العربياالدليل " -
 لبنان 

  اتحاد األطباء النفسانيين العرب:“المجلة العربية للطب النفسي" -
 -مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية :“يةالثقافة النفسيةالتخصص" -

 لبنان 

 .الهيئة المصرية للكتاب:“علم النفس"مجلة    - 
 

  التــــــالمراس ــــاتقائم -1
 

  ـة  ــــة الجامعــــــــالقائم

عرب في كافة انحاء العالم الأطباء نفسانيون و أخصائيوا العلوم النفسية 

  ArabPsyList@arabpsynet.com *)إ .ع 4349: (

  

  عربــي دبلــ بكـل ةخاصـ قائمـات

  SaudiPsyList@arabpsynet.com: )*إ.ع 763 :( السعودية -1
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 AlgeriaPsyList@arabpsynet.com ):*إ.ع 487 :( الجزائر -2

  EgyptPsyList@arabpsynet.com *):إ .ع: 472( مصر -3

 IraqPsyList@arabpsynet.com  *):إ.ع: 278( العراق -4

  omTunisiaPsyList@arabpsynet.c *):إ.ع: 210(  تونس -5

  SudanPsyList@arabpsynet.com*):إ.ع 177( السودان -6

  MoroccoPsyList@arabpsynet.com*):إ.ع 173(  المغرب -7

  EmiratePsyList@arabpsynet.com *):إ.ع 160(  اإلمارات -8

   PalestinePsyList@arabpsynet.com*):إ .ع 149( فلسطين -9

  syList@arabpsynet.comSyriaP *):إ .ع 149( سوريا -01

  JordanPsyList@arabpsynet.com *):إ .ع 125( األردن -11

  YemenPsyList@arabpsynet.com * ):إ.ع 118( اليمن -21

  LebanonPsyList@arabpsynet.com *):إ .ع 94( لبنان -31

   LibyaPsyList@arabpsynet.com * ):إ.ع 28( ليبيا -14

  KuwaitPsyList@arabpsynet.com * ):إ.ع 10( الكويت -51

 
��و�� ���ان( *�)إ.ع: ا  

��و�� ( :قائمات مراسالت حسب اإلخنصاص� .) إ.ع:���ان ا

� (  .إ.ع 358: قائمة االطباء النفسانيون -��$%2008 #"!   ( 

 comPsychiatristsList@arabpsynet. 

� (  - .إ.ع 421: قائمة علماء النفس -��$%2008 #"!   (  

 PsychologistsList@arabpsynet.com 
  

  قائمات لجان أعضاء معجم المصطلح النفسي الموحد

  . إ.ع22:  /قائمة لجنة االصدار العربي
arabicpsydict@arabpsynet.com 

  .إ.ع 22 : /قائمة لجنة االصدار اإلنكليزي
englishpsydict@arabpsynet.com 

 .إ.ع 17:/قائمة لجنة االصدار الفرنسي
 frenchpsydict@arabpsynet.com 
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  النفـس علم أساتـذة و األطبـاء دليـل تأسيــس -2
 

  االختصـــاصب ــحسة السيــر العلميـــع ـــزيتو

   429: طباءلأل السير العلمية عدد

  818:   النفس اءعلمل السير العلمية عدد

 1247: مجموع السير العلمية
  

  دـب البلــحسـة البيانــات ر العلميــالسيــع ــتوزي

   253: مصر    -    23: اليمن  -   21: لبنان
 40: المغرب   - 168: الجزائر - 34: تونس

 26 :اإلمارات   -      135:السعودية    - 95 :العراق

  347:أقطار أخرى عربية و عالمية  - 60:األردن  - 46: سوريا
 
  ةــر العلميــدة السيـفي قاع ثـالبح

  أ���ء ا��������ن
om/CV/default.asphttp://www.arabpsynet.c 

  
�ة ���  &%$ ا���# وأ! ����أ

http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 

 

   العلمنفسيـة و الطبنفسية األبحـاث بنـك تأسيـس -3
 

ومواجهة إعصار   لوماتيةعصر المع اتطبتال يمكن االستجابة لم

معرفية عفى عليها الزمن،  ةبعد بيانات الضخمة ،معالجة الو المعلومات
 لم يلحقها التطور  كالسيكيةوبأدوات 

  

قاعدة بيانات األبحاث العلمنفسية و الطبنفسية تم تأسيس   -

 العلوم النفسية كنواة جامعة لكل األبحاث  و دراسات  العربية
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، تحوي عناوين )عربية، إنكليزية،  الفرنسية(، ثالثية اللغةالعربية -

 مصدراألبحاث، أسماء الباحثين، الملخصات و الكلمات المفاحية، 
 . النشر
 http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

 

يتم  البحث   ملخصا 6458تحوى قاعدة بيانات األبحاث على  - 
  من خالل  الكلمات المفتاحية، عنوان الدراسة، اسم المؤلف

المؤلف، المصدر، تاريخ عرض الملخص، اسم : نتائج البحث -
 .النشر، البلد، الكلمات المفتاحية

http://www.arabpsynet.com/paper/defaultWord.asp 
 

  النفسيـــــة للعلــــوم العربيـــة المجلـــة - 4

  نيا شبكة العلوم النفسية العربيةمجلة فصلية اكاديمية مختصة تصدرها الكترو
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm  

   

  ـدادـل االعــكامــ

 2011) 30- 29(إلى 2004)1(من العدد  االعداد الصادرة: حر تحميل

  2004 مــارس –فيــفري  -  جانفـي     :   1دد ــالع
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ1/apnJ1.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ1/apnJ1.exe 

 

  2004وان ــج –اي ــــم –ل ـــأفري     :  2دد ـالع
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2.exe 
  www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2.pdf 

 

 2004ر ـــسبتمب –أوت  -ة ـــجويلي      :  3دد ـــالع
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ3/apnJ3.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ3/apnJ3.pdf 
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   2004ر ــديسمب –ر ــنوفمب –ر ــأكتوب    : 4دد ــالع

 تجاوزا النجراحات الذات العربية...قراءة سيكولوجية العنف:الملف  - 

  جمال التركي. د: شرافا
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ4/apnJ4.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ4/apnJ4.pdf  

  

   2005 مـــارس –فيــفري  -جانفـي        5دد ـالع

 ”نف اآلخرقراءة سيكولوجية الع“ :الملف  -
  جمال التركي. د: شرافا

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5.pdf 

 

   2005وان ـــــج –اي ـــم –ل ـــأفري  6دد ــالع

 قراءة سيكولوجية... الشخصية العربية و إعصار العولمة :الملف -

  جمال التركي. د: شرافا
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6.pdf 

 

   2005ر ـــــسبتمب –أوت  -ة ـــجويلي      : 7دد ــالع

 “ السيكولوجيا و التحديات المستقبلية... الطفل العربي": الملف  -
  جمال التركي. د: شرافا

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ7/apnJ7.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ7/apnJ7.pdf 

 

   2005 رــــديسمب –ر ــنوفمب –ر ــأكتوب   8دد ــالع

 ”المؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفسي  من  أبحاث“ -
  جمال التركي. د: شرافا

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ8/apnJ8.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ8/apnJ8.pdf 

 

   2006 مـــارس –فيـــفري  -جانفـــي    9دد ــالع

 ”العالج النفسي في البيئة العربية: الملف  - 
  جمال التركي . د: شرافا

 
 


ــــ	����ـــ�א�� 13���ــــ��11��ـــــ�د�:����ن��ع�ش��א��ــ���א��ــ���א�� 



 ���������������11د���������.�.�.�����2003�−2014א���������������/�ن�.ع.ش�

 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ9/apnJ9.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ9/apnJ9.pdf 

 

   2006ف ــــع وصيـــربي   11 - 10دد ــالع

 ”صراعات الحداثة...سيكولوجية المرأة العربية": الملف  -

  جمال التركي. د: شرافا
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ10-11/apnJ1011.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ10-11/apnJ1011.pdf 

 

   2006   فـــــخري  12دد ــالع

  1"اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي ": الملف  -

  جمال التركي. د: اشراف
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.pdf 

 

   2007  اءـــشت   13دد ـــالع

  2"إضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي ": الملف  -

  جمال التركي. د: شرافا
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.pdf 

 

   2007  عـــربي   14دد ـــالع

  “مقاربة سيكولوجية... الجنسانية و الذهنية العربية" : الملف  -
  جمال التركي. د: اشراف

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ14/apnJ14.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ14/apnJ14.pdf 

 

   2007   فــف و خريـــصي     16-15دد ـــالع

  “مظاهر اإلكتئاب في المجتمع العربي": الملف  -
  خليل فاضل. د: اشراف

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ15-16/apnJ15-16.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ15-16/apnJ15-16.pdf 
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   2008اء ـــشت  17دد ـــالع

  “الملف السيكولوجيا من منظور عربي" : الملف  -
  الغالي أحرشاو. د. أ: اشراف

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17.pdf 

 

 2008ف ــع و صيـــربي   19-18دد ـــالع

  من التنظير الى الممارسة...يل النفسي والذات العربيةالتحل:الملف -

  عبد الهادي الفقير. د: شرافا
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ18-19/apnJ18-19.exe 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ18-19/apnJ18-19.pdf 

 

 2008ف ــخري 20دد ــالع

  “نحو قراءة عربية... الطب النفسي الشرعي ": الملف  -
  نعمان غرايبة. د: اشراف

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ20/apnJ20.exe  
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ20/apnJ20.pdf 

 

 أوت  31-1بي األول شهر الطب النفسي العر: ملحق الملف  -

   08أغسطس /
   2009ع ـــاء و ربيـــشت  22-21دد ــالع

   "اضطرابات الوظيفة األسرية" :الملف -
  بوفولة بوخميس. د. أ: شرافا

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ21-22/apnJ21-22.exe  
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ21-22/apnJ21-22.pdf 

  

   2009ف ـــــــصي 23دد ـــــــالع

  “ربي أزمة المصطلح النفسي الع": الملف  -
  مصطفى شقيب:  اشراف

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ23/apnJ23.exe  
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ23/apnJ23.pdf  
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  2009 فــــــــــخري 24دد ـــــــالع

  “التداعيات السيكولوجية للحرب و الحصار ...غزة": الملف  -
  عبد العزيز موسى ثابت. د. أ: اشراف

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24.exe  
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24.pdf  

  

 2010ع ـــــربي& اء ـــــشت 26- 25دد ـــــــلعا

  “ سيكولوجية التطرف العقائدي": الملف  -

  سامر جميل رضوان. د .أ: اشراف
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ25-26/apnJ25-26.exe  
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ25-26/apnJ25-26.pdf  

 

    2010ف ــــخري& ف ـــصي 28-27دد ـــــــالع

 "نحو سيكولوجية متوافقة مع الذات . . . الطفل العربي : "الملف  -

  عبد الرحمان ابراهيم. د: اشراف
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27-28/apnJ27-28.exe 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27-28/apnJ27-28.pdf 

 

    2011ع ـــــربي& اء ـــــشت 30-29دد ـــــــالع

 حاضر المعرفة العلمية و واقع اإلنسان العربي علم النفس االجتماعي بين  - 

 عبد الكريم بلحاج. د. أ: اشراف
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ29-30/apnJ29-30.exe 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ29-30/apnJ29-30.pdf 

 

 )خاصة بالمشتركين( ور ــة عبــبكلم ة ـة محميــاصدارات حديث
 

  )2013شتاء & خريف ( 40-39إلى العدد  )2011صيف ( 31من العدد 

   2011ف ـــــصي 31دد ـــــــالع

 رؤية مستقبلية من خالل تخصصات نفسية متعددة ...العالج النفسي - 

  خالد ابراهيم الفخراني. د. أ اشراف
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=31 

� �
� �
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  2012اء ــــف و شتــخري 33-32دد ــالع

 مأزق التقليد  و تحديات التأصيل … السيكولوجية العربية  :الملف -

 صالح ابراهيم الصنيع  . د. أ: اشراف
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=32 

 

 2012ف ــــع و صيـــربي 35-34دد ــالع

نحو مد ... السيكولوجيا العربية و التراث النفسي اإلسالمي  -

  جسور التواصل

 ندي محمد توفيق الج. د. أ: اشراف
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=34 

 

  2012ف  ـــــخري 36دد ــالع

 مـن الوصمة إلى الرعاية ... اإلدمان في المجتمع العربي -

 مصطفى حسن حسين. د. أ: اشراف
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=36 

 

  2013ع   ـــربي& اء ــشت 38-37دد ـــالع
 " العربية  االختبارات النفسية في الممارسة" -
 محمد خلدون مروة. د. أ: اشراف

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=37  
 

  2013   خريــف&  صيــف 40-39دد ـــالع

 قراءة سيكولوجية ...المشهد السياسي العربي المعاصر " -

 محمد سعيد أبو حالوة. د. أ: اشراف
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=39  

 

            صـــــداراتصـــــداراتصـــــداراتصـــــداراتالالالالآخـــــر اآخـــــر اآخـــــر اآخـــــر ا

  2014   عــــربي&  اء ــــشت 42-41دد ـــالع

  "المعوقات و التحديات... اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي:الملف - 

� �
� �
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  عبد العزيز بن صالح المطوع: اشراف

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=41 
 

 
 

    مستقبليــــةمستقبليــــةمستقبليــــةمستقبليــــة    ــداراتــداراتــداراتــداراتاصـاصـاصـاصـ
 

 2014  صيف – 42العدد 

  "   االضطراب  الى   من الالسواء... المثلية الجنوسية" :الملف -
  سوريا/ قطر  –مأمون مبيض   .د: اشراف

mobayed@hotmail.com 

  2014خريف  – 43العدد 
رؤية من   ...من الطبع الى المرضالطيف الوسواسي  :الملف -

  منظور ثقافي مغاير
  مصـر    -وائل ابو هندي . د. أ: اشراف

 maganinposta@yahoo.com    

   2015شتاء  –44العدد 

   "اشكاليات الترجمة في العلوم النفسية" :الملف  -

  بوخميس دكتور بوفولةاألستاذ ال: اشراف
boufoulab@yahoo.fr 

� �
� �
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    2015ربيع  –45د العد

 مقاربة نفسية اجتماعية   ...ظاهرة العنف في المجتمع العربي  :الملف - 

  محمد بوديس. د.أ  : .اشراف
med.boudis@gmail.com 

 

    2015  صيف –46العدد 
  المظهر العربي... سيكولوجية الطاغية والطغيان :الملف -
  نادي الشواه. أ: اشراف

hanadi80@hotmail.fr 
 

  2015خريف –47العدد 
  نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي :الملف -
  محمد سعيد ابوحالوة. د: اشراف

abou_halawa2003@yahoo.com 
 

    2016شتاء  –48العدد 
  مقاربة نفسإسالمية... سيكولوجية السكينة :الملف -
  السعودية –خالد الجابر . د: اشراف

aljaberk@yahoo.com 
 

   2016 ربيع –49العدد  
  االختبارات وبناء النفسي القياس :الملف -
  بعيبن نادية. د. ا: اشراف

baibennadia@gmail.com 
 

  ةــمستقبليات ـع ملفـمواضي
  2016  صيف –50العدد 

  مستجدات اضطرابات الوجدان الثناقطبي :الملف -
 .....................................: اشراف

� �
� �
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  2016خريف   –51العدد

  الجنسانية والشخصية العربية :الملف -
  .....................................: اشراف

  

   2017شتاء   –52العدد

  لوجية نفسإسالميةمقاربة سيكو... الذاكرون والغافلون :الملف -
  .....................................: اشراف
  

   2017ربيع   –53العدد

  االضطرابات الرهابية في المجتمع العربي -
  .....................................: اشراف
  

   2016  خريف –54العد

  مقاربة سيكولوجية نفسإسالمية... االيمان بالغيب :الملف -
  .....................................: اشراف

  .يشرفني دعوة الزمالء االشراف على مواضيع هذه الملفات المستقبلية
 

 )ة العربي ةمستجدات العلوم النفسي ("  بصائـر نفسيـة"  :مجلة-5
  

  كامـل االعــداد: رـح تحميـل

  2010ربيــع   & شتــاء   1العـــدد 
26Sup.exe-26/ApnJ25-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ25  

 

    2010ف ـخريـ& صيــف  2 العـــدد

 سيكولوجيـة النفــس العربيـة الثائــرة :الملف -
28Sup.exe-28/ApnJ27-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27  

  

    2011ع ـــربي& اء ــــشت 3 العـــدد

 -1 –سيكولوجيـــة النفــس العربيـة :الملف -
30Sup.exe-30/apnJ29-apn.journal/apnJ29http://www.arabpsynet.com/  

� �
� �
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   2011ف ـــــصي 4 العـــدد

 -2 –ربيـةسيكولوجيـــة النفــس الع :الملف -
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ31/apnJ31Sup.exe 

apnJ31/apnJ31Sup.pdf http://www.arabpsynet.com/apn.journal/  

    

  2012ــاء خريــف و شت 5 العـــدد

 -3 –سيكولوجيـــة النفــس العربيـة :الملف -
33Sup.exe-33/apnJ32-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ32 

33Sup.pdf-33/apnJ32-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ32  
  

 2012ف ربيـــع و صيـــ 6 العـــدد

 نحو إبراز الخصائص المميزة. . . السيكولوجيا العربية  :الملف - 
35Sup.exe-35/apnJ34-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34 

5Sup.pdf3-35/apnJ34-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34  
  

  2012خريـــــف   7 العـــدد

 - 1- مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة :الملف -
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36Sup.exe 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36Sup.pdf  
  

  2013ربيـــع   & شتــاء  8 العـــدد

 - 2- مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة :الملف -
38Sup.exe-38/apnJ37-p://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ37htt 

38Sup.pdf-38/apnJ37-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ37  

  

            داراتداراتداراتداراتــــــــــــــــــــصصصصآخـــــر االآخـــــر االآخـــــر االآخـــــر اال
 

  2013ريــف   خ& صيــف  9 العـــدد

 -3 مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة :الملف -
40Sup.rar-40/apnJ39-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ39 

40Sup.pdf-40/apnJ39-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ39 
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  مستقبليــــة اصـــدارات
 

  2014ع   ـــربي& اء  ــشت 10 العـــدد

 - 4- مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة :الملف -
 

 
 

   " للشبكـــة النفســـي الكتــــاب"  -  6

مختصة تصدرها شبكة العلوم الكترونية  فصلية مكتبية اصدرات  -
  النفسية العربية

www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 

            )خاصة بالمشتركين(     ورــة عبـــبكلم ة ـمحميــاصـــدارات 
 

     2006اإلصــدار  األول  شتـــــاء 

   في بيتنا مريض نفسي -

  عادل صادق. د. أ
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=101  

  ) حر تحميل( الفهـــرس والمقدمـــة 
&Pref.pdfCont-www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1/eB1aS.06  
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     2006اإلصــدار  الثانـــي  ربيــــع 

  العالج النفسي الديناميكي قصير األمد -

   يل رضوانسامر جم. د
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=102 

  ) حر تحميل(  وا�,+*(ـــ' الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB2/eB2sR.06-Cont&Pref.pdf 

 

    2006صيـــف : اإلصــدار  الثالـــث 

   رــا التفكيـى سيبرنطيقـل إلـمدخ -

   سليمان جار اهللا. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=103 

  ) حر تحميل(  وا�,+*(ـــ' ــرسالفهـ
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB3/eB3sD.06-Cont&Pref.pdf 

 

    2006خريــف : اإلصــدار  الرابــع

   اضطرابات الشخصية، فكرة وجيزة -

   هيمعبد الرحمن ابرا. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=104 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
Cont&Pref.pdf-om/apneBooks/eB4/eB4aI.06www.arabpsynet.c  

  

    2006شتــاء : اإلصــدار  الخامـس

   يــب النفسـى الطـل إلـمدخ -
  الزين عمارة. د 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=105  

  

    2007ربيــع : ـادساإلصــدار  الس

   التوحد الطفولي -
  سوسن شاكر الجلبي. د.أ

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=106 
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  ) حر تحميل(  الفهـــرس والمقدمـــة
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB6/eB6sD2007Cont&Pref.pdf 

 

   2007صيــف : ـدار  السابـعاإلص

   اإل بداع و تذوق الجمال -

  قاسم حسين صالح. د.أ
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=107 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB7/eB7qhS2007Cont&Pref.pdf 

 

    2007  خريــف: اإلصـدار  الثامــن

   الطب المسند في تطوير األبحاث والرعاية الصحية  -

  محمد أديب العسالي. د.أ 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=108 

  ) حر تحميل(  وا�,+*(ـــ' الفهـــرس
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB8/eBookAAssaliCont&Pref.pdf 

 

    2008   1شتــاء : اإلصـدار  التاسـع

   المرض و العالج. . . اإلكتئاب  -

  لطفي الشربيني. د 
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=109 

  ) حر تحميل( الفهـــرس والمقدمـــة 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB9/eB9.lsD2007Cont&Pref.pdf  

  

    2008   2شتــاء : اإلصــدار  العاشـر 

   ي ـوك اإلنسانـث في السلـأحادي -

  وليد سرحان. د. أ 
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=110 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB10/eB10.wS2008Cont&Pref.pdf 
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    2008 ربيـع: اإلصـدار  الحـــادي عشـــر

   ة ـة و التربيـم و الثقافـالعل -
  الغالي أحرشاو. د.أ

www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=111 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
&Pref.pdfwww.arabpsynet.com/apneBooks/eB11/eB11AGCont  

  

    2008  صيف:  اإلصــدار  الثانـــي عشــــر 

   يـــب الرومانســالح -
  فارس كمال نظمي . د.أ

www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=112 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB12/eB12.FNCont&Pref.pdf 

 

    2008   إصدار خاص:   اإلصــدار  الثالـــث عشــر

   في سورية...حماية األطفال من سوء المعاملة واإلهمال...أساسيات - 
   ليمحمد أديب العسا. د.أ

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=113 
  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB13/eB13AMCont&Pref.pdf 
 

  2008  شتـــاء:   اإلصـــدار  الرابـع عشــر

     آفاقه وشروطه على طريق االحتراف: العالج النفسي الحواري -
  نعيم عطية. د.أ

www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=114 
  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB14/eB14ANCont&Pref.pdf 
 

  2009  ربيـــع: اإلصــدار  الخامـس  عشــر

   ي عاممعالم عالج نفس: مستقبل العالج النفسي -
  سامر جميل رضوان. د

www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=115  
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  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB15/eB15SRCont&Pref.pdf 

 

  2009  صيــف:اإلصــدار  الســادس عشــر 

  اظطرابات النفس و العقل و سيكولوجيا الشواذ...الوجيز في المرجع - 

   قاسم حسين صالح. د.أ
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=116  

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB16/eB16QHSCont&Pref.pdf  

 

  2010-2009شتـاء و ربيـــع : اإلصـدار  السابــع عشـر

 أزمة علماء النفس المسلمين   -

  )منى كنتباي أبو قرجة : ترجمة( بروفسير مالك بدري 
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=117 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB17/eB17BMCont&Pref.pdf 
 

 2010صيــف : اإلصـدار  الثامـن عشـر 

    الطفـل بين األسـرة و المدرسـة -
  الغالـي أحرشـاو .د .أ 

www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=118 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB18/eB18GhACont&Pref.pdf 

 2011- 2010خريـف  و  شتــاء : اإلصدار  التاسع عشـر 

  د واألسى؟ـومرارة الفق.. الوفاة...ف نفهمـكي -

   عبد الرحمن إبراهيم .د. أ 
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=119 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB19/eB19AICont&Pref.pdf 
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 2011و صيــف    ربيـع  :   العشــرون اإلصـدار

  آفاق توطين علم النفس في العالم العربي -
 عمر هارون الخليفة. د. أ

 البروفيسـور عبــد الستــار ابراهيــم جـائــزةالكتـاب الفائـز ب

  2010لشبكــة العلــوم النفسيــة العربيــة 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=120 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB20/eB20OHKCont&Pref.pdf  

  

  2011خريــف  : العشـرون  اإلصدار الواحــد و

 علم النفس في التراث العربي اإلسالمي -

  طه الزبير بشير. د. أ 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=121 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
/apneBooks/eB21/eB21ZBTCont&Pref.pdfwww.arabpsynet.com  

  

  2012   شتــاء : العشـرون  اإلصـدار الثانـي و

  الطب النفسي القضائي: سلوكيات  -

  وليد سرحان. د 
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=122 

  ) حر تحميل(  مقدمـــةوال الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB22/eB22WSCont&Pref.pdf  

 

 2012   ربيــــع : العشـــرون  اإلصــدار الثالـث و

 الدليل إلى فهم و عالج االكتئاب  -

   لطفي الشربيني. د
اب الفائز بجائـزة البروفسـور محمــد أحمــد النابلســي لشبكـة الكت

  2011العلــوم النفسيـــة العربيـــة
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=123 
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  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
B23/eB23SLCont&Pref.pdfwww.arabpsynet.com/apneBooks/e  

 

 2012  صيـف :  العشـرون  اإلصـدار الرابــع و

 الزواج  سيكولوجية في دراسة: الزواجي االستقرار -

    بلميهوب كلثوم. د
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=124 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة سالفهـــر
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB24/eB24BkCont&Pref.pdf 

 

 2012  خريــف  :   العشــرون  اإلصـدار الســادس و

 الكوارث  في النفسي الدعم دليل -

 شقيب مطفى. د
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=126 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB26/eB26CHMCont&Pref.pdf 

 

 2013  شتـاء :  العشـــرون  اإلصـدار الســابع و

  علم النفس عبر الثقافي -

 عبد اناصر السباعي. د
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=127 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB27/eB27NSCont&Pref.pdf  

  

 2013   ربيــع :  العشـــرون  اإلصـدار الثامــن و

 الهزيمة النفسيـة -

 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة .د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=128 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB28&Pref.pdf/eB28AHCont 
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  2013   صيـــف :  العشـــرون  اإلصـدار التاســع و

  معالجة االضطرابات التالية للصدمة -

 وليد خالد عبد الحميد. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=129 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WACont&Pref.pdf  

 

  2013   صيـــف : الثالثـــون اإلصـدار

  سيكولوجية الدافع إلى اإلنجاز  -

 بشير معمرية. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=130 

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB30/eB30BMCont&Pref.pdf  

 

  2013   شتـــاء : الثالثـــون اإلصـدار الواحد و

 التكيف في الحياة المعاصرةالصحة العاطفية وضرورات  -

  مرسيلينا شعبان حسن. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=131  

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB31/eB31MChCont&Pref.pdf 

 

  2014   ربيــــع : الثالثـــون ي وــاإلصـدار الثان

 المعرفة والتنمية اإلنسانية  -

  الغالي أحرشاو. د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=132  

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB32/eB32ARCont&Pref.pdf  
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            داراتداراتداراتداراتــــــــــــصصصصآخــــر االآخــــر االآخــــر االآخــــر اال
 

  2014   صيــف : الثالثـــون و الثالث اإلصـدار 

 لمدرسة العربية فـي التحليـل النفسـيا -

 علي زيعورزكريا . د
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=133  

  ) حر تحميل(  والمقدمـــة الفهـــرس
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB33/eB33ZAZCont&Pref.pdf 

 
 

        مستقبليــــةمستقبليــــةمستقبليــــةمستقبليــــة    داراتداراتداراتداراتــــــــــــاصاصاصاص

  المظهر السوري؟. . . متالزمة ستوكهولم  - 

  هنـــادي الشــوا
  ماهيته ومنطلقاته النظرية وآفاقه المستقبلية:علم النفس اإليجابي - 

  محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة
 ) الثانيزء الج( - الذهانات-  - جاك الكان  - 

  عبد الهادي الفقير: ترجمة وتقديم 
 لحظات مع فرويد في التحليل النفسي:ألف جلسة وجلسة -

 عبد الهادي الفقير
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  ابني يدفعني للجنون - 

 ريهام أحمد عبد المحسن سيد
  

  ) اإلصدارات الدوريةخارج  ("للشبكــة النفسي الكتـاب"  -7 
  

  الخامــس و العشـــرون  اإلصــدار 

 فاس، المغرب –أبحاث المعهد الربيعي الدولي الثالث   -

  عبد الحميد البرادعي.د - هشام كباش . د

 عددال تنزيــل كامــل
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB25HS-3SpringInstitute.pdf 

www.arabpsynet.com/apneBooks/eB25HS-3SpringInstitute.exe  
 

 المسلمة التجمعاتمعالجة االكتئاب في   -

 ألينا سيرافين -غزالة مير  - شايستا مير     -

 العدد تنزيــل كامــل
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB25HS-DepMuslCom.pdf  
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB25HS-DepMuslCom.exe  

 

  السابـع و العشـــرون  اإلصــدار 

 !دمـاغ أمـة في خطر  -
  عمر هارون الخليفة. د.أ

 العدد تنزيــل كامــل
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB27HS-Khaleefa.pdf  
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB27HS-Khaleefa.exe 

 

  التاسـع و العشـــرون  اإلصــدار 

 النفسيـة المرونة  -

 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29HS-AbouHalawa.pdf 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29HS-AbouHalawa.exe   
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 حالـة التدفـق -

 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29HS2-AbouHalawa.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29HS2-AbouHalawa.exe 

  

  الثالثـــون  اإلصــدار 

  تخوين اآلخـر وإدانته  -
 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB30HSAbouHalawa.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB30HSAbouHalawa.exe 

 

  الواحــد و الثالثــون   اإلصـدار 

 الدعم النفسـي ضرورة مجتمعية  -

  عبان حسـنمرسلينا ش. د
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB31HS-MarselinaPTSD.pdf 

rselinaPTSD.rarMa-www.arabpsynet.com/apneBooks/eB31HS  
        

            داراتداراتداراتداراتــــــــــــصصصصآخــــر االآخــــر االآخــــر االآخــــر اال

  ي و الثالثــون ــالثان  اإلصـدار 

 ) الجزء األول( - الذهانات- السيمنار، الكتاب الثالـث - جاك الكان  - 

  عبد الهادي الفقير: ترجمة وتقديم 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB32HSFakir.pdf 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB32HSFakir.rar 
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 إصدارات لجنة البحث و الدراسة في التراث النفسي – 8
  

    2013  مـاي  / األول    اإلصـدار 

  الحكيم الترمذي و مدرسته في تحليل النفس اإلنسانية - 

  إدريس عبد السالم شاهدي الوزاني
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1Wazzani2013.pdf  
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1Wazzani2013.exe 

 
    2013  جوان  /  الثاني  اإلصـدار

 تهما للطبيعة اإلنسانيةالغزالي و جون ديوي نظر - 

  كفاح يحيى صالح العسكري.د
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT2Kifeh2013.pdf  

/TourathPsy/eBT2Kifeh2013.exewww.arabpsynet.com  

  

    2013  جويلية  /  الثالث   اإلصـدار  

 نأمل إصداره إلى حين إتمام التحكيم - 

    2013    أوت /  الرابع   اإلصـدار

 اسحاق بن عمران و مقالة في - تراث الطب اإلسالمي  نم - 

 الماليخوليا أنموذجا

  بن احمد قويدر. د
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT4Benahmed2013.pdf  
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT4Benahmed2013.exe   

  

    2013   أكتوبر  / الخامس   اإلصـدار

   النفس اإلنسانية لدى علماء النفس الغربين وعلماء النفس المسلمين - 

  صالح بن إبراهيم الصنيع. د. أ
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT5Sani2013.pdf 
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT5Sani2013.rar 
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    2014   فيفري  /  السادس   اإلصـدار

  االشارات النفسية عند ابن عطاء اهللا السكندري - 

 حمدي فؤاد مصيلحي. د.أ
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT6Mosailhy2014.pdf 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT6Mosailhy2014.rar 

 

            داراتداراتداراتداراتــــــــــــصصصصآخــــر االآخــــر االآخــــر االآخــــر اال
 

     2014   فيفري  /  السابع   اإلصـدار

وبين المدارس "صفهانيابن فارس واأل"تصنيف المراحل العمرية بين - 
 النفسية

 عبـد اللـه الطارقـي.د.أ
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT7Tarqi2014.pdf 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT7Tarqi2014.rar 

 

  
  

  الكتــاب األبيـض السنــوي دارات ــإص–9 
  

  2012 االصـــدار االول

 علم النفس في اليمن  - 

  معن عبد الباري قاسم صالح.د
www.arabpsynet.com/Books/WB.MaanB1.rar  
www.arabpsynet.com/Books/WB.MaanB1.pdf  
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            داراتداراتداراتداراتــــــــــــــــصصصصآخــــر االآخــــر االآخــــر االآخــــر اال
 

  2013     االصـــدار الثاني

 الصحة النفسية في دولة فلسطين  - 

 عبد العزيز موسى ثابت. د
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB.ThabetB2.rar   
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB.ThabetB2.pdf 

 

 

        

        مستقبليــةمستقبليــةمستقبليــةمستقبليــة    اصــداراتاصــداراتاصــداراتاصــدارات

        2015جانفي    - واقع العلوم النفسية في السعودية  -
 

  )ـدارات خـاصة إص (" للشبكــة النفســي الكتـاب" - 10
  

  "ما سواها و"إصدارات 

  األول   دار ـاإلص

 )الجزء األول( -ما سواها و صادق في النفس تأمالت - 
  صادق السامرائي. د

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1000 
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  ) يحيى الرخاوي" (و التطور االنسان"  اصدارات

  إصدارات 8:  إصدار حسب المحاور

 2010  اءشت – دراسة في علم السيكوباثولجي- 

  2011  خريف - )1الجزء ( - اإلدمانف لم - 
 2012   خريف- )2الجزء(/2011   صيف -  )1الجزء( -  النفسي   ملف العالج  - 

  2012  شتاء - عندما يتعرى اإلنسان - 

 2012ربيع و صيف  –الفصام  - 

   2013شتاء –خريف –في تجليات ماهو موت  -
        

            داراتداراتداراتداراتــــــــــــــــصصصصآخـــر االآخـــر االآخـــر االآخـــر اال
 

  2014تاء ش–خريف –اإلدراك  - 
 

 
� �
� �


ــــ	����ـــ�א�� 36���ــــ��11��ـــــ�د�:����ن��ع�ش��א��ــ���א��ــ���א�� 



 ���������������11د���������.�.�.�����2003�−2014א���������������/�ن�.ع.ش�
   

   "  العربيـة العلـوم النفسيـة االصـدارات " بنـك  -11
 

 المراجـع  الطنفسيـة و العلمنفسيـةبنك اإلصدارات و المؤلفـات و 

خاصة بإلصدارات الطبنفسية و العلمنفسية " قاعدة بيانات"تأسيس 
  مؤلفا 534العربية، تحوي على ملخصات 

  بارسال ملخصات اصدراتك تشارك اثراء قاعدة بيانات االصدارا
  

 البحث في قاعدة بيانات اإلصدارات النفسية
www.arabpsynet.com/Book/default.asp  

 

  ج اإلصدارات النفسيةانموذج ادر
mwww.arabpsynet.com/book/booForm.ht  

 

  العالمية وو االختبارات النفسية العربية  دليل الروائز -12
  

  المبرمجــة علـــى الشبكــة اإلختبـــارات

   Hamdepسلم تقييم درجة االكتئاب لهاميلتو -
http://www.arabpsynet.com/hamDep/Hamdep.htm  

  hamanx سلـم تقييـم درجـة القلـق لهاميلتـون -
 http://www.arabpsynet.com/hamAnx/hamanx.htm 

  2011 استبيان تحري االضطرابات النفسية السابقة للدورة الشهرية - 
http://www.arabpsynet.com/PMS/PMS.HTM 

 

  ”الموســع"المعجــم االلكترونــي المكتبــي   - 13

صدر  ،اللغة ةثالثي  ةإلكتروني اتلعلوم النفسية سلسلة إصدارالمعجم الموسع ل

 .)العربية، الفرنسية ، اإلنكليزية ( جديات الثالث باأل منفصليا بمعدل حرف 
  2013 خريف: ، آخر األصدرات 2007أت سلسلة االصدارات شتاء دب 

 حرفا من اإلصدارات الثالث 26ترجمة مصطلحات   اليوم دصدر لح

 خاصة بالمشتركين و محمي بكلمة عبور الموسع ت المعجم تنزيل اصدارا
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  يالمعجــم االلكترونــي المكتبــ:”العربي  الموسع
  

  )  مصطلح 36646   /فرنسي –انجليزي  - عربي( اإلصدار العربي
  

 العربي دليل اصدار الموسع -
www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 

 

  العربيقائمة اصدارات  المعجم الموسع  -

 )5627( األلف
 www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aef.pdf 

 )535( الباء 
www.arabpsynet.com/eDictBooks/Ba.aef.pdf 

 )4426( التاء 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2003 

 )199( الثاء 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2004 

 )778( جيمال 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2005 

 )1253( الحاء 
.asp?file=2006http://www.arabpsynet.com/pass_download 

 )1312( الخاء 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2007 

 )560( الدال 
t.com/pass_download.asp?file=2008http://www.arabpsyne 

 )475( الذال 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2009 

 )1081( الراء 
ttp://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2010h 

 )176( الزاء 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2011 

 )1018( السين 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=12 

 )955( الشين 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2013 
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� �
 )647( الصاد

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2014 

 )241( الضاد 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2015 

 )718( الطاء 
=2016http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file 

 )105(  الظاء 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2017 

 )2422( العين 
ss_download.asp?file=2018http://www.arabpsynet.com/pa 

 )387(الغين 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2019 

 ) 1059( الفاء 
w.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2020http://ww 

 ) 889( ءقاال 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2021  

 ) 109( كافال 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2022 

 ) 759( الالم 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2023 

 ) 2948( الميم 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2024  

  ) 1487( النون
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2025  

 ) 886( الهاء
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2026  
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  ALMUWASSAA ي المكتبــيالمعجـم االلكترونـ:اإلنكليزي الموسع
   

 )  مصطلح 44142(   عربي  -فرنسي- اصدار انجليزي

 دليل اصدار الموسع االنكليزي
www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 

 

  قائمة اصدارات  المعجم الموسع االنكليزي -
A (5112)  - free 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.efa.pdf 

B(1210) - free 
www.arabpsynet.com/eDictBooks/B-efa.pdf 

C(4208) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3003 

D(3016) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3004 

E(2366) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3005 

F(1403) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3006 

G(641) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3007 

H(1649) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3008 

I(2780) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3009 

J(149) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3010 

K(141) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3011 

L(920) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3012 

M(2409) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3013 
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N(1321) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3014 

O (1088) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3065 

P (5438) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3066 

Q (29) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3067 

R (2140) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3068 

S (4765) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3069 

T (2369) 
asp?file=3070http://www.arabpsynet.com/pass_download.  

U (295) 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3071 

V. W .X .Y . Z  
 om/pass_download.asp?file=3072http://www.arabpsynet.c 

 

  

  ALMOUWASSAA المعجــم االلكترونــي المكتبــي:الفرنسي  الموسع
  

 )  مصطلح 36646(   عربي-انجليزي- اصدار فرنسي

 لفرنسيدليل اصدار الموسع ا -

www.arabpsynet.com/eDictBooks/index.eBookDict.Fr.htm 

� �
� �
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  لفرنسيالمعجم الموسع ا  اصداراتقائمة  -
A (3677) 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.fea.pdf 

B(576) 
www.arabpsynet.com/eDictBooks/B-fea.pdf 

 C(3559) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4003 

D(2545) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4004 

E(2667) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4005 

F(1206) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4006 

 G(420) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4007 

H(1288) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4008 

I(2378) 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4009 

 J(147) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4010 

K(107) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4011 

 L(632) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4012 

 M(2103)  
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4013 

N(981) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4014 

 O (717) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4065 

 P (4441) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4066 

 Q (98)  
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4067 

� �
� �
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R (2145) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4068 

 S (3421) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4069 

 T (2369) 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4070 

U (105) 

 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4071 

V.W.X.Y.Z 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4072 

 

 
 

  ”الوجيـــز" : ي االلكترونــي المكتبـ مالمعجـ -14
< <

، موجه للمبتدئين للعلوم النفسية نسخة موجزة من المعجم الموسع هو -
حر و هو غير محمي  هتنزيلو لعامة المثقفين،  في العلوم النفسية  للطلبة

  بكلمة عبور

للعلوم مصطلحات المعجم الموسع   مع بالتزامن يافصل يصدر  -

 .ه باللغات الثالثأبجديات النفسية حسب تسلسل اصدارات 

عشرون حرفا من و ستمصطلحات  2013لحد خريف  منهصدر  -
 االصدارات الثالث
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 ي المكتبــي االلكترونــ المعجــم : يــالعرب الوجيـز
  

  )تنزل حر (  اإلصدار العربي ارتباطات تحميلدليل 

 فرنسي –انجليزي  -عربي  :اصدر ثالثي اللغة
www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.HTM 

 

  ”ALWAJIZ“  -اللكترونــي المكتبــي ا المعجــم:اإلنكليزي الوجيـز

  

 )تنزل حر (  اإلصدار االنكليزي ارتباطات تحميلدليل 

 )عربي –فرنسي  -إنكليزي( ثالثي اللغة : أولإصدار 

 )فرنسي  -إنكليزي( ثنائي اللغة : ثانإصدار 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.HTM 
 

  ”ALWAJIZ“  -االلكترونــي المكتبــي  المعجــم:الفرنسي الوجيـز

  

 )تنزل حر (  اإلصدار الفرنسي ارتباطات تحميلدليل 

 )عربي -إنكليزي –فرنسي (ثالثي اللغة : أولإصدار 

 )إنكليزي-فرنسي (ثنائي اللغة : ثانإصدار 

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.HTM 
  

 

  ”التفاعلـي: " االلكترونــي الشبكــي المعجــم-15
  

تحوي قاعدة بيانات ، معجم ثالثي اللغة، التفاعلي للعلوم النفسية  - 
 مصطلح   113000لعلوم النفسية العربية الثالث على شبكة ا هاصدارات

" نوافذ البحث"يتم البحث عن ترجمة المصطلحات من خالل  -

 : الخاصة بصفحات كل اصدار
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بمراجعة ترجمة المصطلح عند  يمتاز المعجم النفسي التفاعلي -

اضافة مصطلحات  بتطوره مع الزمن من خالل امكانيةو  االقتضاء  
   ر ترجمة يتغيأو  حذف مصطلحات أو  جديدة

الغاء ترجمة مصطلح / تغيير/ اقتراح اضافة  هكل متصفح بإمكان -

  ج المرفقةالنماذارتباطات من خالل 

قواعد ب  في ترجمة المصطلحات تعديل ال /اإلضافة / يتم الحذف  -
بيانات المعاجم الثالث بعد دراسة المقترحات و قبولها من طرف اعضاء 

   .الهيئة العلمية للشبكة
 

  )  مصطلح 32163/فرنسي -انجليزي  - عربي: (”يــي العربــالتفاعل“  

  ارتباط صفحة البحث
www.arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm 

  فرنسي/ انكليزي : عرض نتائج البحث
 جديد ادراج مقترح ترجمة مصطلح نفسي عربينوذج 

http://www.arabpsynet.com/AR/arForm.htm  
 

 )  مصطلح 44142/عربي -فرنسي –انجليزي (: ”زيــنكليي االــالتفاعل“ 

  ارتباط صفحة البحث
http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm 

  عربي/ فرنسي : عرض نتائج البحث

  نفسي نكليزي جديد نوذج ادراج مقترح ترجمة مصطلح
www.arbpsynet.com/propeng/engPropForm.htm 

 

  )  مصطلح 36646 /عربي- انجليزي –فرنسي( ” : ”يــفرنسي الــالتفاعل“ 

 ارتباط صفحة البحث
http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm 
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  عربي/ انكليزي :: عرض نتائج البحث

 فرنسي جديدادراج مقترح ترجمة مصطلح نفسي ذج ومن
www.arbpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm 

 

  )قرص ليزري ( ” المبرمج:" يااللكترونـي  القرص المعجـم-16
< <

   ePsyDictCاإلصدار الكامل  قرص ليزري

. إنكليزي. فرنسي/عربي. فرنسي. إنكليزي /يزيإنكل.فرنسي.عربي(

  )عربي
على )ثالثي اللغة  ("  سي دي "يحتوي اإلصدار الكامل لـ 

  ثالث معاجم، موزعة على ا في العلوم النفسية حلمصط 112919

  )إنكليزي.فرنسي.عربي(  المعجم النفسي العربي -

  )عربي. فرنسي. إنكليزي(   المعجم النفسي اإلنكليزي -

  )عربي. إنكليزي. فرنسي( لمعجم النفسي الفرنسيا-

  )تحميل حر ( ة بيننزيل نسخة تجري
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 

�0/.-*ت ا78ف ا5ول �3 ا2*1  �0/.-*ت آ*�( )�ي 
 ث�.A@*?< ا�=>ا5و; �: آ( 79ف 
 

    ePsyDictAEاإلصدار العربي االنكليزي ليزري  قرص

  )عربي  . فرنسي. إنكليزي/ فرنسي .إنكليزي.عربي(
  

 على )ثالثي اللغة  (عربي االنكليزي اإلصدار ال"  سي دي "يحتوي 

  معجمين، موزعة على ا في العلوم النفسية حلمصط 76297

  )إنكليزي.فرنسي.عربي(  المعجم النفسي العربي -

 )عربي. فرنسي. إنكليزي(   المعجم النفسي اإلنكليزي -
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    ePsyDictAFاإلصدار العربي الفرنسي ليزري   قرص

  )عربي  .  إنكليزي. فرنسي/ إنكليزي  .فرنسي.عربي(

ثالثي اللغة  ( الفرنسيعربي اإلصدار ال"  سي دي "يحتوي  ثالثي اللغة،  
  معجمين، موزعة على ا في العلوم النفسية حلمصط  68787 على ) 

  )إنكليزي.فرنسي.عربي(  المعجم النفسي العربي -

   )عربي. كليزيإن. فرنسي(  لفرنسيالمعجم النفسي ا -
 

    ePsyDictEFاإلصدار االنكليزي الفرنسي  ليزري   قرص

  )فرنسي . إنكليزي/ فرنسي .إنكليزي(

 على )ثنائي اللغة  ( الفرنسيعربي اإلصدار ال"  سي دي "يحتوي  
  معجمينموزعة على  ، ا في العلوم النفسيةحلمصط  80754

  )فرنسي .إنكليزي(نكليزي المعجم النفسي اال -

  )إنكليزي. فرنسي(  لفرنسيالمعجم النفسي ا -

  )تحميل حر ( ية بننزيل نسخة تجري
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEF.exe 

 
�0/.-*ت ا78ف ا5ول �3 ا2*1  �0/.-*ت آ*�( )�ي 

�.CAD@Aا5و; �: آ( 79ف  
 

  العالميـة و العربيـة النفسـيـة المؤتمـرات دليـل – 17
< <

  مؤتمرات العلــــــوم النفسيـــــة العربيـــة
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

  :و الدعوة الى  قامت الشبكة  بالتعريف ةعشر سنإحدى على مدى  

 ا طبنفسيا و علمنفسيا في كامل الوطن العربيمؤتمر 332 •

لشهادات الماجستر لعديد اقسام الطبنفسي و  تكويني ىملتق 13 •

 )1( علمنفس في الجامعات العربية
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  س/م 27:الذين عرفت بهم الشبكة لمؤتمراتلالمعدل السنوي  -

 :الذين تم التعريف بهم الشبكةلمؤتمرات لالتوزيع السنوي  -
م  21:  2006/م  16:  2005/ م  12: 2004/ م  16: 2003

:  2011/م  37:  2010/م  34:  2009/م  28:  2008/م  21:  2007/
  م 31:   2014/ م 44:   2013/م  33:  2012/م  39

تعرض الشبكة على االطراف التي تمتعت بخدمة الدعوة والتعريف 

مؤتمر تم  324، من مجموع )2(بمؤتمرها تكرم تقديم دعم اختياري لها 

 1000الى  500تراوح من ( لقينا دعم اربع اطراف تالتعريف بهم 
  .قيمته  دوالر 100رفض قبول دعم طرف واحد تقدم بدعم  ،وتم)دوالر 

احد هذه االطراف التي عرضنا عليها تقديم الدعم ، ارسلت لنا رسالة 

شديدة اللهجة، تتهمنا بالجشع، والتخفي وراء الواجهة االكاديمية و العلمية 

 .الغراض مادية، وطلبت سحب التعريف بمؤتمرها من على الشبكة

 

  العربيــة  النفسيـــة العـلــوم ــالتمج دليــل – 18
  

   )تحميل حر (   مجالت و دوريات  بكامل نصوصها
 "االصدار العربي"المجلة العالمية للطب النفسي  -

  )سويسرا  –الجمعية العالمية للطب النفسي ( 
http://www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Oct2013.pdf  

 

 المجلة العربية للطب النفسي - 

 )األردن –اتحاد االطباء النفسيين العرب ( 
www.arabpsynet.com/Journals/ajp/index-ajp.htm 

 

 – العدد الثاني من المجلد التاسع عشربكامل نصوصها بداية من 
 2014 مايالى العدد االخير  2008
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 – 20مجلد  2د األول الي العدد مع ملخصات كامل اعدادها من العد

  2009نوفمبر 

 يــالنفس بــللط ةــالسوداني ةــالمجل - 

  )النفسي للطب السودانية الجمعية( 
SPJ.htm-www.arabpsynet.com/Journals/SPJ/index  

 

  النفسية العربيةفهارس و ملخصات مجالت العلوم 

 ةــالمتخصص ةــالنفسي ةــالثقاف -

  )لبنان – الجسدية النفسية و النفسية الدراسات مركز (
 www.arabpsynet.com/Journals/ICP/index.icp.htm 

  
� 80@"د �.0H*ت آ*�( ا�"اده* �: ا�@"د ا5ول اE ا

  ) 7I�Jاآ K *LMN�O )PN 7 �"دQR2011 ( 
 

 ورــان و التطـــاإلنس -

   )مصر   - جمعية الطب النفسي التطوري و العمل الجماعي(
www.arabpsynet.com/Journals/me/index.me.htm  

 
 74: ا�@"د ا5ول اي ا�@"د �.0H*ت آ*�( ا�"اده* �

  ) �S��T *LMN�O )PN 7 �"دQR2001 ( 
 

  ســم النفـعل -
 )مصر  -الهيئة المصرية العامة للكتاب (

www.arabpsynet.com/Journals/p/index-p.htm  
 

  ةــات نفسيـــدراس -

  )مصر  - ئيين النفسية المصريةرابطة األخصا(
www.arabpsynet.com/Journals/DN/index-DN.htm 

 

 ةــات النفسيــة للدراســة المصريــالمجلّ -

 )مصر  -   الجمعية المصرية للدراسات النفسية( 
www.arabpsynet.com/Journals/ejps/index.ejps.htm  
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 ة الطفولة العربيةمجل -

 )الكويت - الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية (
www.arabpsynet.com/Journals/jac/index-jac.htm 

 

 النفس المطمئنة  -

 )مصر  . الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية(
www.arabpsynet.com/Journals/mpj/index.mpj.htm 

 

 ةــة النفسيــالصح -
 )اليمن  الجمعية النفسية اليمنية(  

www.arabpsynet.com/Journals/mh/index.mh.htm  
 

- ةــة العقليــالصح  
 )اليمن الجمعية اليمنية للصحة النفسية (

www.arabpsynet.com/Journals/ymh/index.ymh.htm 

 

 المجلة التونسية للطب النفسي -

 )تونس  - الجمعية التونسية للطب النفسي( 
www.arabpsynet.com/Journals/jtp/index.jtp.htm 

 

 يـب النفسـة للطـات التونسيـالحولي -

  )تونس  -التونسية للطب النفسي الجمعية( 
www.arabpsynet.com/Journals/atp/index.atp.htm 

 

  رصـالطب النفسي المعامجلة  -
 )مصر -معهد الطب النفسي(

www.arabpsynet.com/Journals/cp/INDEX-CP.HTM 
 

  األخصائي النفسي -

  )مصر - س النفـ ملعل يبالعر اداالتح ةمجل(
www.arabpsynet.com/Journals/ap/index.ap.htm 
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   انــرة اإلدمــنش -

 )مصر  -   جمعية الطب النفسي التطوري و العمل الجماعي (
www.arabpsynet.com/Journals/AB/index.ab.htm 

 

 يــالنفس بــة للطــة المصريــالجمعي ةرــنش -

 )مصر  - الجمعية المصرية للطب النفسي( 
www.arabpsynet.com/Journals/epab/index.epab.htm 

 ان ـن اإلدمـة مـة للوقايـرة اإلخباريـالنش -
 )مصر -  من اإلدمان االتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية للوقاية( 

www.arabpsynet.com/Journals/afdap/index.afdap.htm 
 

  ةـة النفسيــة للصحــة اإلسالميـة العالميـالجمعي ةرـنش -

 ) مصر – الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية(
www.arabpsynet.com/Journals/NLwiamh/Index.NewsLwiamh.htm 

 

   ة العراقية النفسيةـرة الجمعيـنش -

 ) الجمعية العراقية النفسية( 
www.arabpsynet.com/Journals/IPA.Bulletin/IPA.Bulletin.htm 

 

  المجلة العربية للموهبة والذكاء -

  )السودان –الهيئة القومية لرعاية األطفال الموهوبين ( 
www.arabpsynet.com/Journals/AJGI/J25ArabJournalGiftedness&Intelligence.pdf 

 

  العربيـــة  النفسيــة العلــوم جمعيـات دليــل – 19

تم تأسيس صفحة الجمعيات العلوم النفسية العربية للتعريف بها و  -
بأعضائها و لتسليط األضواء على أهدافها وأنشطتها، سعيا لمد 

  واصل بين الجمعيات و تبادل التجارب والخبراتجسور الت

  Ass.Ar.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psyإلصدار العربيا -

  Ass.Fr.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy الفرنسي اإلصدار - 

  Ass..htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psyاإلصداراإلنكليزي - 
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  ةـــة الطبنفسيــات العربيـــالجمعي 

- يـــن العـــرباتــاء النفسيحــاد األطب 
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm  

  

   النفسيــة للدراســات اللبنانيــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ALEP.ass.htm 

   

    التطــوري النفســي الطــب جمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/EvPA.ass..htm 

 

    الخاص بالقطــاع لنفسانــيا للطـب التونسيـة الجمعية -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ATPEP.ass.htm 

 

 الجسديــة والنفسيــة النفسيــة الدراســات مركــز -
http://www.arabpsynet.com/Associations/CEPS.ass.htm 

 

    النفسيــة للصحــة المصريــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/EAMH.ass.htm 

 

   الفصـام تجـاه رقـةالتف و الوصمـة مكافحـة لجنـة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/FSDBS.ass.htm 

 

    النفســي للطــب المصريــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/TEPA.ass..htm 

 

   رانــم المصريــة النفسييــن األخصائييــن رابطــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/COCEGYPT.ass.htm 

 

    المراهقــة لعلــم المصريــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ESA.ass..htm 

 

   النفسية للصحة اإلسالمية العالمية الجمعية -
http://www.arabpsynet.com/Associations/WIAMH.ass.htm 

 

    النفسيــة للصحــة غــزة برنامــج -
http://www.arabpsynet.com/Associations/GCMHP.ass.htm 
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    النفســي للطــب التونسيــة  الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/STP.ass.htm 

 

    اإلدمــان من للوقايــة  العربــي االتحــاد -
http://www.arabpsynet.com/Associations/UAANGICD.ass.htm 

 )م. ش.إ. م  (النفسيــة للصحــة العالمــي االتحــاد -
 

http://www.arabpsynet.com/Associations/UISP.ass.htm 
 

  الجامعـي النفســي للطــب التونسيـــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/STPHU.ass.htm 

 

    والمراهقين لألطفال النفسية للصحة المتوسـط شـرق جمعية -
http://www.arabpsynet.com/Associations/EMACA.ass.htm 

 

 الصحية الرعاية على وتطبيقاتها النفسية األبحاث تطور معهد -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ass.IDRAC.pdf 

 

 الثناقطبـي لالضطــراب التونسـي المنتــدى -
http://www.arabpsynet.com/Associations/FBT.ass.htm 

 

 النفسي للطب أبــوظبــي نــادي -
http://www.arabpsynet.com/Associations/AbuDhabiPsyClub.ass.pdf  

 

   الجماعيــة للعالجــات المصريــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/EAGTass.pdf  

 

  يـــةالجمعيــــات العربيــــة العلمنفس

    النفسيــة للعلــوم العربــي االتحــاد -
www.arabpsynet.com/Associations/AAP.ass.htm 

 

    العربيـــة الطفولــة لتقــدم الكويتيــة الجمعيـة -
www.arabpsynet.com/Associations/AKPIA.ass.htm 
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   الطفولـــة معوقـــات مركــز -
www.arabpsynet.com/Associations/CHI.ass.htm 

 

    الطفولـــة أحبــاء معيـــةج -
www.arabpsynet.com/Associations/CLA.ass.htm 

 

   النفســي اإلرشــاد مركــز -
www.arabpsynet.com/Associations/CRP.ass.htm 

    النفسية للدراسات المصرية الجمعية  -
www.arabpsynet.com/Associations/EAPS.ass.htm 

 

   اليمنييـــن النفسانييـــن الباحثيـــن فريــق -
www.arabpsynet.com/Associations/GPYC.ass.htm 

 

 اليمنيـــة النفسيــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/YPA.ass.htm 

 

   العراقيــة النفسيــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/IAP.ass.htm 

 

  المسلميـن النفس علــم ألخصائيــي الدوليـة الجمعيـة -
www.arabpsynet.com/Associations/apnJ5Ass..pdf  

 

   النفس لعلم األردنيــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/JPA.ass.pdf 

 

  المهاجرة لألسرة النفسية والرعاية للتثقيف األوروبي المركز -
www.arabpsynet.com/Associations/CEPFAM.ass.pdf  

 

 المجتمعيـة النفسيــة للصحة فلسطيـن مركز -
www.arabpsynet.com/Associations/PCMHA.ass.pdf  

 

 المسلميـن النفـس لعلمـاء العالميـة ـةالرابط -
www.arabpsynet.com/Associations/IAMP.ass.pdf 
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 النفــــس لعلـــم المغربيــــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/SPMass.pdf  

 

  ــات التـحـليــل النـفـســـي العـربـيــــةـجـمـعـي

 والتحليليــة النفسيـة لألبحـاث العربـي المركـز  -
http://www.arabpsynet.com/Associations/CAEPP.ass.htm 

    المغربيــــة النفســي التحليــل جمعيــة  -
http://www.arabpsynet.com/Associations/SPMaroc.ass.htm  

 

 ة ــالعالمي دليـل المواقــع النفسيــة العربيــة و-20

 أهم مواقع االضطرابات العلمنفسية العالمية -

 اهم مواقع العلوم النفسية العربية  -  
  أهم المواقع الشخصية ألهل االختصاص -  

  صفحــة ارتباطــات العلـــوم النفسيــة
  إلصدار العربيا   -

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Ar.htm 

  رنسياإلصدار الف -

 Links.Fr.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy 

  اإلنكليزياإلصدار -

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.htm 
 

  بـى الويـة علـالنفسي ارتباطـات مواقـع اإلضطرابـات
 :مجموعة إرتباطات تتعلق باالضطرابات النفسية التالية

الصحة /  الشيخوخة /  القلق / ألزهايمر /  انية الوجد/ اإلدمان  
/  الشخصية /   الطفل و المراهق/  السلوك الغذائي /  النفسية العام

العالج / اليقظة و النوم  /  الفصام / الجنسية /  علمنفس الصيدالني 
 التحليل النفسي/  النفسي 

  ارتباط 46: ارتباطات لمواقع علوم نفسية عربية

   ارتباط 23 :علماء النفس وألطباء " مواقع شخصية"ارتباطات ل
 
 


ــــ	����ـــ�א�� 55���ــــ��11��ـــــ�د�:����ن��ع�ش��א��ــ���א��ــ���א�� 



  ���������������11د���������.�.�.�����2003�−2014א���������������/�ن�.ع.ش�

 

  ســاء النفـعلم منتـدى الحـوار لألطبـاء و-21
  المنتدىمحاور 

 المنتدى الحر -

 العربية و السيكولوجية -

 نحو علمنفس عربي  -

 الجنسانية من السواء إلى االضطراب-

 

 تأسيـس صفحـة المنتــدى النفســي العربـي 
  Forum.Ar.asp-sywww.arabpsynet.com/HomePage/Pإلصدار العربيا   -

 Forum.Fr.asp-www.arabpsynet.com/HomePage/Psyاإلصدار الفرنسي -

  Forum.asp-www.arabpsynet.com/HomePage/Psyاإلنكليزياإلصدار -

  

 ــز شبكــة العلــوم النفسيــة العربيــة وائج – 22
  

  جائــزة شبكــة العلــوم النفسيــة العربيــــة

 2010سنة ” جائزة شبكة العلوم النفسية العربية“أسست  -

سم شخصية علمية مميزة، و في ذلك يطلق سنويا على الجائزة ا -

 تكريم رمزي لعلم من اعالم العلوم النفسية العربية

 بين علم النفس والطب النفسي" بالتنـاوب"و" سنويا"تسند الجائزة   -

 :”عمـل جماعـي“ او  ” عمل فردي”تمنح الجائزة لـ -

 قدم خدمات مميزة ساهمت في تطور العلوم النفسية العربية  -

ضافة هامة في رقي العلوم النفسية العربية  للعشر سنوات شكَّل إ 

   )من تاريخ الجائزة ( األخيرة  
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 الجـوائـــــز -
  ســــم النفـــي علـــف 2010

 جائزة عبد الستار ابراهيم لشبكة العلوم النفسية العربية

 السودان–عمر خليفة الهارون . د.أ: الفائز
  ”توطين علم النفس في الوطن العربي“: عن مؤلفه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   يـــب النفســـي الطـــف 2011

 جائزة محمد احمد  النابلسي لشبكة العلوم النفسية العربية 

 مصر  –احمد لطفي الشربيني . د:الفائز
 ” الدليل الى فهم و عالج االكتئاب“:عن مؤلفه
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  ســــم النفـــي علـــف 2012

 جائزة مالك بدري  لشبكة العلوم النفسية العربية 

 سوريا/ سوسي السعودية محمد ايمن عرق.د: الفائز
 التفكر االرتقائي اإلسالمي ": عن مؤلفه

 Islamic Transcendental Meditation (I.T.M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يـــب النفســـي الطـــف 2013

   2013ة العلـوم النفسيـة العربيـة جـائزة يحيى الرخاوي لشبك 

  2013حجب جائزة الشبكة لعام تم 
 

 النفسيـــــةـوم الراسخــون فــي العلــ جائــزة
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 10:  ى تاسيسهــــــــافي ذكـــــر: 2013 

  شبكة العلوم النفسية العربية تكرم 

  ربـن العــاء النفسانييـرز العلمـات من ابـشخصي:  10

  بلقـــب

<>í{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{×ÃÖ]<ê{{{{Ê<áç{{{{~‰]†Ö]> < <
www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdf  

  

  ي ــــب النفســــــالط

  مصر - يحيى الرخاوي -

  مصر -   احمد عكاشة -

  لبنان -محمد أحمد النابلسي -

  العراق - صادق السامرائي -

 االردن - عدنان التكريتي -

  ســــــم النفـــــعل

  مصر -   عبد الستار ابراهيم -

  لبنان -مصطفى حجازي -

  لبنان -علي زيعور -

  مصر -   قدري حفني -

 مصر – أحمد عبد الخالق -

  أخلص التهاني واجمل االمنيات لألساتذة المكرمين بعد مسيرة خصبة من العطاء

  "الراسخون في العلوم النفسية..." العلماء هنيئا لنا بهذه الكوكبة المباركة من

  نسير الدرب رفعة بالصحة النفسية وخدماتها في اوطاننا ومعهم إنا بهم نرقى 

  الشبكةبالذكرى العاشرة لميالد  التهاني للجميع 
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 األستاذ الدكتور وليد سرحان شبكة العلوم النفسية العربية تكرم: 2014

  "الراسخــــون فــــي العلــــوم النفسيـــــة" بلقـــب
  

 
 

  2014كرسي سليم عمار لألبحاث في اضطرابات الفصام  جائــزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكريما للرواد الراحلين من علماءنا في الطب النفسي و علم النفس، 

سنويا، شخصية طبنفسية عربية باطالق اسمها على " الشبكة" تكرم 

اطالق  2014كرسي البحث العلمي في العوم النفسية ، تم سنة "

  هذا العام   على كرسي) تونس (البروفيسور سليم عمار   اسم
 

  "2014ـام عمار لألبحاث العربية حول الفصـكرسي سليم "
   
 

 
 


ــــ	����ـــ�א�� 60���ــــ��11��ـــــ�د�:����ن��ع�ش��א��ــ���א��ــ���א�� 




א��������������/�ن�.ع.ش��2003�−2014���.�.�.��
�����11د�������������  

 

  :ية العام يتم اصدار مؤلفا يحويانه

  ر سليم عمارسيرة علمية مفصلة عن شخصية البروفيسو     -

  جمع و عرض كامل نصوص أعماله في اضطرابات الفصام     - 

  العلمية األخرى أعماله  عرض ملخصات جميع     -

  اعداد فهرسة موسعة لالبحاث العربية في اضطرابات الفصام    - 

  اعداد فهرسة موسعة لالطروحات العربية في اضطرابات الفصام    - 

ت العربية المميزة عرض نصوص كامل االبحاث والدراسا   -

المنشورة في الدوريات العالمية المحكمة و الفائزة بجوائز وطنية او عربية 

   او عالمية
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  حصاد..الشبكة تدخل عامها الثاني عشر   "13/06/2014 -  13/06/2002

  ـاحصـاد أحـد عشـر عامـ... ـات ارابسين/ شعــن 

 "  ن .ع.ش" ـزات الكتـاب السنـوي الثانــي لمنجـ

  بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها  تعاوننحو 

.pdfwww.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years< <

  
***   ***  

 ورهاوآفاق تط" العربية ة ة العلوم النفسيشبك" ول مستقبل حوار ح
< <

ورد االستشارة الموسعة مع اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية حول  تقرير
  رئيس الشبكة

 سالطب النفسي،  تونـ –ـي جمـــال التركـ. د
  

www.arabpsynet.com/Documents/APN2014DialogueAboutFuture.pdf 
< <

****   ****  

 ودال عن جبل الطت الرمض ما أخفبع… "شعن/ ات أرابسين"
  أين تولد و تحرر شبكة العلوم النفسية العربية ؟ 

www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdulHamidAPN.pdf� �� �� �� �

  وليـــد خالـــد عبـــــد الحميـــد. د
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