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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

 يــة العربيـــةشبكــة العلــوم النفس  -الموقــع العلمــي: اإلنجاز األول
 

 تقديـــم 
 ) في علوم وطب النفس علمـي اكاديمـي موقع ( العربيةشبكة العلوم النفسية : سم الا -

 تونس ،يانالطب النفس –جمال التركي . د: المؤسس -

 01/01/2000: تأسيسال تاريخ -

 13/06/2003: الويب علىطالق ال تاريخ ا -

 01/07/2014:مؤسسة العلوم النفسية العربية  تأسيس تاريخ -

 ": العلوم النفسية العربية" القانونية السؤولة عن الموقع العلمي  الجهة -

  الدكتور جمال التركي: 30/06/2014الى   01/01/2000من   

 مؤسسة العلوم النفسية العربية: الى تاريخ اليوم 01/07/2014بداية من 

  أوطاننا يية وعلومها  فانرقيا بالصحة النفس عربينحو تعاون :الشعــار -

تطوير ابحاث ودراسات العلوم النفسية، رقيا بخدمات الصحة النفسية في األقطار العربية  مع إبرا ز :الرسالة - 
 ية في البالد العربيةاالخصائص المميزة للممارسة النفس

 

 ـــاتوالطموح األهـــداف
o قائمة المراسالت تأسيس 

o ستأسيس دليل األطباء النفسانيين و أساتذة علم النف 
o  إصدارات دورية في علوم و طب النفستأسيس 

 "نفسانيات" المجلة العربية  �

 "بصائر نفسانية"مجلة  �
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

o لمنفسية العربيةيةوالعانتأسيس بنك األبحاث الطبنفس 

o في علوم وطب النفسة يمكتبإصدارات تأسيس 

 "نفساني" : سلسلة الكتاب العربي �

 "وفي أنفسكم: " سلسلة الكتاب العربي �
 " الراسخـون" :التراث النفسي العربإسالميسلسلة  �

 "الكتاب األبيض" :يةانواقع العلوم النفسسلسلة �

 "مقاربات " : سلسلة الرؤية من منظور مختلف �

 )حسب المحاور " (اإلنسان والتطور: "النشرة اليومية سلسلة �
 " وماسواها: " سلسلة أفكار نفسية لحياة �

o في علوم و طب النفس جماالمع تأسيس 

o  النفسية العربية و العالميةالمؤتمرات تأسيس دليل 

o  الطبنفسيةوالعلمنفسيةالجمعياتتأسيس دليل 

o  النفسية العربية الوظائفتأسيس دليل 

o كريموالتائز وجال 

 الشبكة للتميز في علوم وطب النفس جائزة" �

 " يةانالراسخون في العلوم النفس" التكريم بلقب  �
 " ية انفي العلوم النفس مفلحونال" التكريم بلقب  �
 "الكراسي العلمية في علوم وطب النفس  " التكريم باطالق اسماء العلماء على  �

 الطـــرق والوسائــــل

 مالمح التأسيس

 2000جانفي سنة : اد العملي لتأسيس الشبكةبداية اإلعد

 االتصال بالبريد الورقي أو إلكتروني بجميع األطراف المعنية بهذا الفرع من العلوم: الوسائل

 المصادر

 لبنان  -مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية :“لنفسي العربيا الدليل" -

 يين العرباتحاد األطباء النفسان:“المجلة العربية للطب النفسي" -

 لبنان  -مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية :“التخصصية الثقافة النفسية" -

 .الهيئة المصرية للكتاب:“علم النفس"مجلة  - 
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

  نفسانيـــــــون: الرابط االول
 

  التــــــالمراس ــــاتقائم �
  ـة  ــــة الجامعــــــــالقائم

  عرب في كافة انحاء العالم الأطباء نفسانيون و أخصائيوا العلوم النفسية 
ArabPsyList@arabpsynet.com  

  عربــي دبلــ بكـل ةخاصـالنفس  اطباء و علماء قائمـات
  AlgeriaPsyList@arabpsynet.com: الجزائر -1

  SaudiPsyList@arabpsynet.com: السعودية -2

  EgyptPsyList@arabpsynet.com:مصر-3

 IraqPsyList@arabpsynet.com:العراق-4

 TunisiaPsyList@arabpsynet.com:تونس-5

 SudanPsyList@arabpsynet.com:السودان-6

 MoroccoPsyList@arabpsynet.com:المغرب-7

  EmiratePsyList@arabpsynet.com:اإلمارات-8

 PalestinePsyList@arabpsynet.com:فلسطين-9

 SyriaPsyList@arabpsynet.com:سوريا-01

 JordanPsyList@arabpsynet.com:األردن -11

 YemenPsyList@arabpsynet.com:اليمن-21

  LebanonPsyList@arabpsynet.com:لبنان-31

 LibyaPsyList@arabpsynet.com:ليبيا-14

 KuwaitPsyList@arabpsynet.com:الكويت-51

 

 صاصتقائمات مراسالت حسب اإلخ

 PsychiatristsList@arabpsynet.com: قائمة االطباء النفسانيون -

 PsychologistsList@arabpsynet.com: قائمة علماء النفس -
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

 االستشاريــة العلميــة الهيئــة �
 الرئيــس الشرفــــي

 )مصر/ الطب النفسي (يى الرخاوي يح -
 ريـــس الفخــالرئي

 )مصر ( أحمد عكاشة   -

 الرئيــــــس 
 )تونس/ ي انالطب النفس(جمال التركي  -

 مستشـــارالرئيـــس
 )إنكلترا(محمد أبو صالح  -

 يــار الشرفــالمستش
  )السودان(يمالك بدر -

 ريــار الفخــالمستش
  )مصر/ علم النفس (عبد الستار إبراهيم  -

  الهيئـة اإلستشاريـة الفخريـة
  )سوريا ( أديب العسالي -
 )الجزائر( بشير معمرية -
  )لبنان(شارل بدورة  -
  )المغرب ( الغالي احرشاو -
  )العراق (  قاسم حسين صالح -
 )السعودية ( طارق الحبيب -
  )العراق / أمريكا(  صادق السامراي -
  )الكويت –الجزائر ( مصطفى عشوي -
  ) السعودية( مهدي أبو مديني  -
 )سوريا ( نزار عيون السود  -

 )األردن ( وليد سرحان  -
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

 )حسب الترتيب األبجدي(ــةمالهيئـة العلميــة المحكــ
 )سودانال(إخالص حسن عشرية  -
 )مصر (  خالد الفخراني -
 )الجزائر( خالد عبد السالم -
 )عكا(خولة أبو بكر -
  )الجزائر(زبير بن مبارك  -
 )عمان –سوريا ( سامر جميل رضوان  -
  )بريطانيا / العراق ( سداد جواد التميمي  -
  )المغرب(الوزاني  شاهدي  عبد السالم -
 )مصر –ليبيا ( فضل بشر  امحمد  شعبان  -
 )السعودية(   صالح بن إبراهيم الصنيع -
 )اليمن(عبد الحافظ الخامري  -
 )لبنان/ سوريا(عبد الرحمان إبراهيم  -
 )فلسطين /غزة( عبد العزيز موسى ثابت  -
  )مصر (عبد الفتاح دويدار  -
 )المغرب( عبد الكريم بالحاج -
 )المغرب(عبد الناصر السباعي  -
 )فرنسا –المغرب ( ي الفقيرالهادعبد  -
 )مصر (  علي إسماعيل عبد الرحمان -
 )أمريكا –العراق (  قتيبة الجلبي -
  )فلسطين (  كامل حسن كتلو -
 )إنكلترا  –العراق (ماجد الياسري  -
 )مصر (محمد سعيد أبو حالوة  -
  )السعودية –سوريا ( محمد كمال الشريف -
 )فرنسا –مصر ( مرعي سالمة يونس -
 )السعودية –اليمن (معن عبد الباري  -
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

  )مصر ( وائل أبو هندي  -
 ) األردن/ أمريكا( وليد خالد عبد الحميد  -

  دليل الهيئة العلمية اإلستشارية
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=HomePage/AdBoard.HTM&current_c2=2 

 

 ونـــاء نفسانيـــأطب �
  ألطباء دليل ا

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IST.Ar3.htm&current_c2=2 
 

  طباء النفسأل السير العلمية قاعدةفي  ثالبح
et.com/CV/default.asphttp://www.arabpsyn  

 ســــاء النفـــعلم �
  

  العلماء دليل 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/GIST.Ar3.htm&current_c2=2 

 

  علم النفس ئييوأخصا ساتذةأل العلميةالسيرفي قاعدة  ثالبح
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 

 

 ســـاء النفـــاء وعلمــل أطبــدلي �
 /ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage:الدليل

  
  الختصـــاص بــحس السيــر العلميـــة عـــتوزي

  362: طباءلأل السيرالعلمية عدد
  689:   النفس اءعلمل السيرالعلمية عدد

 1051:مجموع السير العلمية
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة

 

 )مجلة محكمـة فـي علوم الطـب و النفس(

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index

 )فـي علوم الطـب و النفس المستجدات

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index  

  

  )األردن–اتحاد االطباء النفسيين العرب ( ي

الى العدد االخير  2008–عشربكامل نصوصها بداية من العدد الثاني من المجلد التاسع 

  2009نوفمبر  –20مجلد  2مع ملخصات كامل اعدادها من العدد األول الي العدد 

 

 دحعاما من الك 13

شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -وقـع العلمـيالم: اإلنجــاز األول

  مجـــــــــالت: الرابط الثاني
 

("اتــــنفساني"ة ـــة العربيـــالمجل �
  
  
  
  
  

  "اتــــنفساني"  ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index-apn.htm&current_c2=3 

 
المستجداتمجلة ("ةــــر نفسانيـــبصائ"ة ـــمجل �

  
  
  
  
  

  "بصائــر نفسانيـــة"  ل ـــدلي
eJbs.htm&current_c2=3-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index

  

يـــب النفســة للطــة العربيــالمجل �
 

بكامل نصوصها بداية من العدد الثاني من المجلد التاسع تصدر 

  2017ماي

مع ملخصات كامل اعدادها من العدد األول الي العدد 
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

  " يـــب النفســة للطــة العربيــلالمج"  ل ـــدلي
ajp.htm&current_c2=3-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/index  

 

  )سويسرا  –العالمية للطب النفسي الجمعية ( يــــب النفســـة للطـــة العالميــالمجل �

 بكامل نصوصهاتصدر 
  " يـــب النفســـللط الميـــةة العـــالمجل"  ل ـــدلي

tm&current_c2=3WPA.h-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/WJ/index  
 

 ةـــة والعالميــة العربيــات النفسيــالدوري �
 بكامل نصوصهامجالت تصدر 

ـة السودانيــة   )الجمعية السودانية للطب النفسي(النفســي للطــب المجـل
SPJ.htm-xwww.arabpsynet.com/Journals/SPJ/inde  

  

  فهارس و ملخصات مجالت العلوم النفسية العربية
  )لبنان – مركزالدراسات النفسية والنفسية الجسدية(النفسيــة المتخصصــة الثقافــة

www.arabpsynet.com/Journals/ICP/index.icp.htm  

  ) 2011آخر عدد قبل توقفها في اكتوبر (   80مل اعدادها من العدد األول الي العدد ملخصات كا
 

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

 ) 2001آخر عدد قبل توقفها يوليو (   74ملخصات كامل اعدادها من العدد األول اي العدد 

 )مصر  - الهيئة المصرية العامة للكتاب(ســالنف مـعل
www.arabpsynet.com/Journals/p/index-p.htm 

 

 )مصر  - رابطة األخصائيين النفسية المصرية(ةــنفسياتـــدراس
www.arabpsynet.com/Journals/DN/index-DN.htm 

 

 )مصر  -  الجمعية المصرية للدراسات النفسية(  ةــات النفسيــة للدراســالمصري ةــالمجلّ
www.arabpsynet.com/Journals/ejps/index.ejps.htm 

 

 )الكويت - الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية( مجلة الطفولة العربية
www.arabpsynet.com/Journals/jac/index-jac.htm 
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 )مصر .الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية(النفس المطمئنة 
www.arabpsynet.com/Journals/mpj/index.mpj.htm 

 

 )اليمن  الجمعية النفسية اليمنية(  ةــة النفسيــالصح
www.arabpsynet.com/Journals/mh/index.mh.htm  

 

اليمن الجمعية اليمنية للصحة النفسية( ةــة العقليــالصح( 
www.arabpsynet.com/Journals/ymh/index.ymh.htm 

 

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

 

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

 

 )مصر- معهد الطب النفسي( رصـالطب النفسي المعامجلة 
www.arabpsynet.com/Journals/cp/INDEX-CP.HTM 

 

 )مصر - النفـس  لعلم العربي االتحاد مجلة( األخصائي النفسي
www.arabpsynet.com/Journals/ap/index.ap.htm  

 

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

 

 )مصر  - الجمعية المصرية للطب النفسي( يــب النفســة للطــة المصريــالجمعي ةرــنش
www.arabpsynet.com/Journals/epab/index.epab.htm 

 

 )مصر - د العربي للجمعيات غير الحكومية للوقاية من اإلدماناالتحا(ة من اإلدمان ـة للوقايـرة اإلخباريـالنش
www.arabpsynet.com/Journals/afdap/index.afdap.htm 

 

 ) مصر–مية للصحة النفسيةالجمعية العالمية اإلسال( ةـة النفسيــة للصحــة اإلسالميـة العالميـالجمعي ةرـنش
www.arabpsynet.com/Journals/NLwiamh/Index.NewsLwiamh.htm 

 

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

 

  )السودان–الهيئة القومية لرعاية األطفال الموهوبين (  المجلة العربية للموهبة والذكاء
www.arabpsynet.com/Journals/AJGI/J25ArabJournalGiftedness&Intelligence.pdf   
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  و طـب النفـس وم

 بيانات الضخمة ،معالجة الو عصر المعلوماتية ومواجهة إعصار المعلومات
 لم يلحقها التطور  

عة لكل األبحاث  و دراسات كنواة جام قاعدة بيانات األبحاث العلمنفسية و الطبنفسية العربية

، تحوي عناوين األبحاث، أسماء الباحثين، الملخصات 

لدراسة، يتم  البحث من خالل  الكلمات المفتاحية، عنوان ا ملخصا

 .عرض الملخص، اسم المؤلف، المصدر، تاريخ النشر، البلد، الكلمات المفتاحية

� ���� ا���� � ����ة ا�����ت� را

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

 ا$#"��� ا�!� ���ا���ارات 
http://arabpsynet.com/paper/PapForm.htm

  

 )إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس( : "يــنفسان

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBooks.htm&current_c2=4  

 

 دحعاما من الك 16

الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

ومـي علـات فـراساث و الدـاالبح"  كـبن �
عصر المعلوماتية ومواجهة إعصار المعلومات اتطبتال يمكن االستجابة لم

لم يلحقها التطور  كالسيكيةمعرفية عفى عليها الزمن، وبأدوات  ةبعد

قاعدة بيانات األبحاث العلمنفسية و الطبنفسية العربيةتم تأسيس 

  العلوم النفسية

، تحوي عناوين األبحاث، أسماء الباحثين، الملخصات )عربية، إنكليزية،  الفرنسية(، ثالثية اللغةالعربية -
  . النشر و الكلمات المفاحية، مصدر

ملخصا5877تحوى قاعدة بيانات األبحاث على  - 

 اسم المؤلف

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

� ���� ا���� � ����ة ا�����ت�را

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

ا���ارات  �ت -,+* ()ذج ادراج
http://arabpsynet.com/paper/PapForm.htm 

  

  كتــــــــب: الرابط الثالث
 

نفسان"ي ـاب العربـالكت: السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  

  "يـــنفسان"ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBooks.htm&current_c2=4
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ـاة طيبـ(:"مـأنفسكي و فـ  )ةنحو لياقة نفسيـة أفضـل لحي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm&current_c2=4  

 )النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/TourathPsy/index.TourathPsy.htm&current_c2=4

 )في البالد العربية  ةـيانوم النفسـع العلـواق( 

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/WhiteBooks/eWBIndex.htm&current_c2=4  

 

 دحعاما من الك 17

شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: از األولاإلنجــ

و فـ" ي ـاب العربـالكت: السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  

  " مـــأنفسكي ــو ف "ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm&current_c2=4

 

النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي(" ـونـالراسخ": السلسلة المكتبية �

  
  
  
  
  

  " الراسخـون"ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/TourathPsy/index.TourathPsy.htm&current_c2=4 

 

 "ضــاب األبيــالكت" : السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  

  " ضـــاب األبيـــتالك"ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/WhiteBooks/eWBIndex.htm&current_c2=4
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ـاور(  ـة حسـب المح  )النشـرة اليومـي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Rakhawy/IndexeBRak.htm&current_c2=4  

 اةـــة لحيــار نفسيــ

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm&current_c2=4  

 الرؤية من منظور مختلف

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm&current_c2=4 

 

 دحعاما من الك 18

الموقـع العلمـي: نجــاز األولاإل

 "ورــان والتطــاإلنس": السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  

  "ورــــان والتطــــاإلنس"ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Rakhawy/IndexeBRak.htm&current_c2=4

  

ــأفك  -  "اــوماسواه" : السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  

        "ا ـــــوماسواه" ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm&current_c2=4

  

الرؤية من منظور مختلف -"مقاربات "  : السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  
  

  "ات ـــــمقارب" ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm&current_c2=4
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http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4

 علمنفسيـةبنك اإلصدارات و المؤلفـات و المراجـع  الطنفسيـة و ال

خاصة بإلصداراتالطبنفسية و العلمنفسية العربية، تحوي على 

  بارسال ملخصات اصدراتك
�ت ا���ارات ا�!� ����� ا���� � ����ة 

ww.arabpsynet.com/Book/default.aspw  

 ا$#"��� ا�!� ���ا���ارات 
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm  

 ة ــيان

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/AR/SearchArForm.htm&current_c2=5  
 

 فــي علــوم و طــب النفــس

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElmouwassaa

 

 دحمن الك 19

شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 دليل المكتبة النفسية العربية �
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4 

 

بنك اإلصدارات و المؤلفـات و المراجـع  الطنفسيـة و ال
خاصة بإلصداراتالطبنفسية و العلمنفسية العربية، تحوي على " قاعدة بيانات"تأسيس 

  مؤلفا 538ملخصات 
بارسال ملخصات اصدراتك تشارك اثراء قاعدة بيانات االصدارا

�ت ا���ارات ا�!� �����ا���� � ����ة 
ww.arabpsynet.com/Book/default.asp

 

ا���ارات  -,+*�ت  ()ذج ادراج
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm

  

  معاجــــــــم: الرابط الرابع
 

انوم النفســي في العلــم التفاعلــالمعج �
 
 
 
 
 
 
 

        " التفاعلـــي" ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/AR/SearchArForm.htm&current_c2=5

 

ـّـع مــالمعج � فــي علــوم و طــب النفــس الموس
  
  
  
  
  

ـّـعا" ل ـــدلي         " لموس
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElmouwassaa-Ar.htm&current_c2=5 
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 فــي علــوم و طــب النفــس

/arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElwajizhttp:/ 

 فــي علــوم و طــب النفــس

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/AlMukhtass/index.ALMukhtass.htm&current_c2=5

 بــوم و الط

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Annafssany/index.Annafssany.htm&current_c2=5  
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الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

فــي علــوم و طــب النفــسز ــم الوجيــالمعج �
  
  
  
  
  

        " الوجيـــز" ل ـــدلي
Ar.htm&current_c2=5-/arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElwajiz

فــي علــوم و طــب النفــس صــم المختــالمعج �
 
 
 
 
 
 
 

        " المختـــص" ل ـــدلي
://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/AlMukhtass/index.ALMukhtass.htm&current_c2=5 

 

وم و الطــي العلــف "يــالنفسان"م ــالمعج �
 
 
 
 
 
 
 

        " النفسانـــي" ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Annafssany/index.Annafssany.htm&current_c2=5
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 س ــلنفوم اــي علــالم فــة األعــموسوع �
  " المــة األعــموسوع" ل ـــدلي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/index.AALAM.htm&current_c2=5 
 
 

 ةــوم النفسيــي العلــج فــالمبرم ــمالمعج �
  " المبرمـــج" ل ـــدلي

Ar.htm&current_c2=5-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IndexElmoubarmaj  
 

  

  مؤتمــــــرات: الرابط الخامس
  

   ،"بريد قائمات مراسالتها"و" شبكة العلوم النفسية العربية "في موقع   "ؤتمراتكمم  "للتعريف بـ

 - عربي/ محلي (  حسب أهمية المؤتمر  تخضع لرسوم   بالمؤتمرات نذكركم أن خدمة التعريف 
 )دولي/ اقليمي 

���دات �����/ ��وات / ا���ات  :  

 
ات  -��� � دو0ر 500 :! �

- ��#ات $��� / �  دو0ر 1000:  $����/ دو'��   /ا& �%�

عند تلقي رسوم   الشبكة قائمة مراسالت في  وتوزيع االعالم به  يتم تنزيل التعريف بالمؤتمر     
  .الخدمة

  فاتورة بالمبلغ المدفوع  العربية للعلوم النفسية  المؤسسة  ترسل لكم      

 

  ارتباط مستند الهوية البنكية للمؤسسة

IBAN.pdf-www.arabpsynet.com/APF  
 

 

 دحعاما من الك 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع 21
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 نفسالو طب  وم ــعلفي ة ــرات عربيــمؤتم �
 

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Congress/Ar.Congress.htm&current_c2=6 :الدليل   
 

 ة ــات تكوينيــملتقي& ر ــماجيست �
  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/Ar.Master.htm&current_c2=6: الدليل

 

 النفسو طب  وم ــعلفي  ةــرات دوليــمؤتم �
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/Inter.Congress.htm&current_c2=6 :الدليل  

 

 ةــة و العالميــة العربيــرات النفسانيــالمؤتم �
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6 :الدليل   

 

  جمعيـــــــات:الرابط السادس
تم تأسيس صفحة الجمعيات العلوم النفسية العربية للتعريف بها و بأعضائها و لتسليط األضواء  - 

 والخبرات على أهدافها وأنشطتها، سعيا لمد جسور التواصل بين الجمعيات و تبادل التجارب

 ةــة الطبنفسانيــات العربيــالجمعي - 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ist.Ar3.htm&current_c2=7 : الدليل   

 العـــرب اتحــاد األطبــاء النفسييـــن -
 http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

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

 

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

 

 الخاص بالقطــاع النفسانــي للطـب التونسيـة الجمعية -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ATPEP.ass.htm  
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 الجسديــة والنفسيــة نفسيــةال الدراســات مركــز -
http://www.arabpsynet.com/Associations/CEPS.ass.htm 

 

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

 

 الفصـام تجـاه والتفرقـة 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 

 

 النفســي للطــب التونسيــة معيــةالج -
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 ـةالتونسيــ الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/STPHU.ass.htm 
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-  

 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 

 

 ةــة العلمنفسانيــات العربيــالجمعي �
  /menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Gist.Ar3.htm&current_c2=7http://arabpsynet.com: الدليل

 

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

 

 العربيـــة الطفولــة لتقــدم الكويتيــة الجمعيـة -
www.arabpsynet.com/Associations/AKPIA.ass.htm 

 

 الطفولـــة معوقـــات مركــز -
www.arabpsynet.com/Associations/CHI.ass.htm 

 

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

 

 النفســي اإلرشــاد مركــز -
www.arabpsynet.com/Associations/CRP.ass.htm 
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 ةـالنفسي اتـللدراس ةـالمصري ةـالجمعي -
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 ـمعلـ 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 الرابطـة -
www.arabpsynet.com/Associations/IAMP.ass.pdf  

 

 النفــــس لعلـــم المغربيــــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/SPMass.pdf  

 ي ـــي العربــل النفسانــات التحليـــجمعي �
  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Yses.Ar3.htm&current_c2=7: الدليل

 

 والتحليليــة النفسيـة لألبحـاث العربـي المركـز  -
http://www.arabpsynet.com/Associations/CAEPP.ass.htm 
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    المغربيــــة النفســي التحليــل جمعيــة  -
http://www.arabpsynet.com/Associations/SPMaroc.ass.htm 

 

 ســب النفــوم و طــات في علــجمعي �
  urrent_c2=7http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&c: الدليل

  

  وظائـــــــف: الرابط السابع
 فـــرض وظائـــع �

 فـــرض وظائــع لــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsOff.Ar.3.htm&current_c2=8 

 

 فـــب وظائـــطل �
 فـــوظائ طلـــب لــدلي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsDe.Ar.3.htm&current_c2=8 

 
 فـــب وظائـــرض و طلــع �

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8 : الدليل  
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  دحـن الك

  ةــــ

 لعلماء و اطباء النفس

 ـة البحــث فــي قاعـدة بيانــات السيـــر العلميــة
 أساتـــــذة علــــم النفــــس

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

 أطبـــــاء نفسانيــــون
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp   

 سير العلميةنموذج اضافة ال
http://arabpsynet.com/cv/cv.htm 

  على الفايس بوك
Arabpsy 

https://www.facebook.com/Arabpsy
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ن الكـا مـرة عامـة عشـأربعحصـــاد 
        

ــــد علميـــات و مواعيـــمحط –  1
 فصول اثراء قواعد البيانات �

لعلماء و اطباء النفسفصل السير العلمية : الخريف -
 

 
 
 
 
 
 
 

ـة البحــث فــي قاعـدة بيانــات السيـــر العلميــةصفحــ
أساتـــــذة علــــم النفــــس

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

أطبـــــاء نفسانيــــون
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp

نموذج اضافة ال
http://arabpsynet.com/cv/cv.htm

   

على الفايس بوكالصفحة 
Arabpsy-cv Search

https://www.facebook.com/Arabpsy-cv-Search-1316629765038081 / 
 
 

عاما من الك 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع



 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي

 

  فصل االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس

  في قاعدة بيانات الشبكة 
www.arabpsynet.com/paper/default.asp   

  الـى قاعـدة البيانـات الدراسات
Papers Form

http://www.arabpsynet.com/pape  

  الصفحة على الفايس بوك
Arabpsypapers Search   

https://www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016

 سـب النفـوم وطـي علـة  ف
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فصل االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس: الشتاء -
 
 
 
 
 
 
 

في قاعدة بيانات الشبكة   ارتباط صفحة البحث
www.arabpsynet.com/paper/default.asp

الدراسات و  ملخصات االبحاث  ادراج 
Papers Form 

r/PapForm.htmhttp://www.arabpsynet.com/pape

الصفحة على الفايس بوك
Arabpsypapers Search

https://www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016/ 

  
ة  ففصل اإلصـدارات المكتبيـ: يعالرب -
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 صفحــة البحــث فـي قاعـدة بيانــات اإلصـدارات المكتبيــة
http://www.arabpsynet.com

نموذج اضافة ملخصات االصدارات
http://arabpsynet.com/book/booForm.htm

  الصفحة على الفايس بوك
Arabpsybooks Search 

https://www.facebook.com/ArabpsyBooks  

 سـب النفـفي علوم وطم فصل االطروحات  الجامعية و المعاج
  
  
  
  
  
 

  
 ـةصفحـــة البحــث فـــي قاعــدة بيانــات األطروحــات الجامعيــ

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

 فة ملخصات االطروحات
http://arabpsynet.com/these/ThesForm.htm  

   

Arabpsythesis Search 
 :صفحــة االطروحات  الجامعية  في علوم وطب  النفس على الفايس بوك

https://www.facebook.com/Arabpsythesis   
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صفحــة البحــث فـي قاعـدة بيانــات اإلصـدارات المكتبيــة
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp   

 

 نموذج اضافة ملخصات االصدارات
http://arabpsynet.com/book/booForm.htm  

 

الصفحة على الفايس بوك
Arabpsybooks Search

219336611817621/-Search-https://www.facebook.com/ArabpsyBooks

  

فصل االطروحات  الجامعية و المعاج: الصيف -
  
  
  
  
  
 

 
  

صفحـــة البحــث فـــي قاعــدة بيانــات األطروحــات الجامعيــ
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp

فة ملخصات االطروحاتنموذج اضا
http://arabpsynet.com/these/ThesForm.htm

 

Arabpsythesis Search
صفحــة االطروحات  الجامعية  في علوم وطب  النفس على الفايس بوك

1799583186926509-Search-https://www.facebook.com/Arabpsythesis
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  المعجم التفاعلي العربي
  
  
  
  
  
  
  

 ث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفاعلي في اصداره العربيالبح
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm  

  :على الفايس بوك المعجم النفساني العربي صفحــة 
Arabicpsydict Search  

1660886750890070-Search-/www.facebook.com/Arabicpsydicthttps://  

  

  المعجم التفاعلي االنكليزي
 

  
  
  
  
  
  

  االنكليزيث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفاعلي في اصداره البح
htmhttp://arabpsynet.com/Eng/SearchEngForm.  

  :على الفايس بوك المعجم النفساني العربي صفحــة 
Englishpsydict Search 

https://www.facebook.com/Englishpsydict-Search-1605415333093258/ 
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 المعجم التفاعلي الفرنسي
   
  
  
  
  
  
  

 الفرنسي ث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفاعلي في اصدارهالبح
abpsynet.com/Fr/SearchFrForm.htmhttp://ar  

  :على الفايس بوك المعجم النفساني العربي صفحــة 
Frenchpsydict Search 

https://www.facebook.com/Frenchpsydict-Search-345701125783723/ 
 

 )جانفي  8الى  1من   -األسبوع األول(  ةوي للراسخين في العلوم النفسانياألسبـوع السن -
  2017أول الشخصيات المحتفى بها  العام 

 البروفيســـور علـــي زيعــــور
 أستاذ الفلسفة والتحليل النفساني

 مؤسس األريكة العربية في التحليل النفساني وعلم النفس
 

في الطب النفساني "  ــن.ـعـ.شــ"رونية لـاالسبوع السنوي  للمنشورات االلكت" -
 ) 2016افريل  30الى  24من (  "وعلوم النفس 

 بمناسبة تأسيس المتجر االلكتروني للعلوم النفسانية
  ـجــالبرنامــ

 :أفريـــل 24
  " ةالعربيمؤسسة علوم النفـس "الصدارات " المتجر االلكتروني" يـوم -
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 : أفريـــل 25
 "بصائر نفسانية"يوم  مجلة المستجدات العربية في علوم النفس -

 : أفريـــل 26
لة سلس: يوم اصدارات لجنة البحث و الدراسة في  التراث النفسي العربإسالمي-
 " الراسخون " 

 : أفريـــل 27
 في علوم النفس" المعاجم و الموسوعات"يوم -

 :أفريـــل 28
 " المجلة العربية في علوم النفس " يوم اصدارات -

 :أفريـــل 29
 "الكتاب العربي في علوم النفس " يوم اصدارات  -

 : أفريـــل 30
، " الكتاب االبيض" ة ، سلسل" وفي أنفسكم" سلسلة : يوم االصدارات المكتبية-

 ،" وما سوها" ، سلسلة "االنسان و التطور" سلسلة 

  
 20-13( على الويب" شبكة العلوم النفسية العربية"طالق ااسبوع االحتفال بذكرى  -

 ) 2016جوان 
 الشبكة عل الويب مناسبة ذكرى اطالق الموقع ب

 البرنامــــج
 )جوان 12مساء يوم ( جوان   13ليلة 

 2017الفائز بالتكريم بلقب الراسخون في العلوم النفسانية للعام االعالن عن 
 2017جوان   13

 "شبكة العلوم النفسية العربية " يوم الموقع العلمي 
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  2017جوا ن   14
 يوم  الدوريات و المجالت في علوم وطب النفس

  2017جوان   15
 يوم  االصدارات المكتبية في علوم وطب النفس

  2017جوان   16
 يوم  االصدارات المعجمية في علوم وطب النفس

  2017جوان   17
 يوم  الجوائز و التكريم  في علوم وطب النفس

  2017جوان   18
 متجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةيوم   ال

  2017جوان   19
 يوم   المساندة و االعالنات 

 انجازات مستقبلية –الكتاب الذهبي 
  2017جوان   20

 "  الكتاب السنوي الرابع لشبكة العلوم النفسية العربية " اصدار 
 "منجزات اربعة عشرة عاما من الكدح " 

 
  )من كل عام سبتمبر  14( " ة لتوطيــن  العلــوم النفسانيــاليــوم السنــوي  "  -

 التأسيس لهذ اليوم  بمناسبة االختفاء الفاجعة للبروفيسور عمر هارونالخليفة
اليــــوم السنـــوي  " شرف لنا في مؤسسة العلوم النفسانية العربية تأسيس 

 "لتوطيــــن  العلــــوم النفسانيـــــة 
 :لدعوة الى المجتمع العلمي السوداني ممثال فيا كنا وجهنا     
ان تؤسس جائزة سنوية في علوم النفس وتطلق عليها  : الجمعية السودانية لعلم النفس  - 1

  البروفيسور الخليفة،  وان تعمل على اطالق  اسمه على الجمعيات المهتمة برعاية الموهوبين
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

اطالق اسم : وزارة التعليم التعليم العالي و البحث العلمي السودانية     -2
البروفيسور الخليفة على احدى المدارج الحامعية و التأسيس  لكرسي للبحث في علوم 

 .النفس يحمل اسمه

معية السودانية للطب النفسي الى اطالق اسم البروفيسور الخليفة على احدى الج  -3
  اقسام الطب النفسي بمستشفيات الطب النفسي بالخرطوم

 :في هذا اليــــوم سنعمل في مؤسسة العلوم النفسانية العربية الى

 التعريــــف باالعمال العلمية لالستاذ الخليفة المتعلقة بتوطين علوم النفس في  -
 لبيئة العربية

بالمجلة " توطين  العلوم النفسانية " اعـــــداد ملف خاص حول موضوع   -
حصل ( ،  2017، يتم اصــــداره  ، بمناسبة اليوم السنوي الثاني " نفسانيات " العربية 

 )التواصل في شان هذا الملف 

 دعــــــوة االساتذة الذين لهم مساهمات في اطار هذا التوجه تكرم -  -
 "نفسانيات " ارسالها الصدارها في العدد الخاص بالتوطين بالمجلة العربية 

 
 ) 2016ديسمبر  25الى   18من ( و العلوم النفسانية " العربية " االسبوع السنوي  -

  

( تنظمه شبكة العلوم النفسية العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 
  )ديسمبر من كل عام  18
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

   حصـــادال- 2
        

 المجموع: نوــمتصفحال �
 1199211: عاما عشر أربعة مجموع  •

 85657: المعدل السنوي •

 7138: المعدل الشهري •

 237: المعدل اليومي •
        

 حسب األقطار العربيةن وــمتصفحلا �
  %8.22 الجزائر/3    -  %9.97السعودية /2   -  %11: مصر/1
  %1.9 األردن/6   - . %2.35تونس /5    -  %4.33 المغرب/4
  %1.1الكويت / 9    -   %1.13سوريا /8    -  %1.65اإلمارات /7

  %0.81 لبنان/12    -  %0.83 السودان/11   -  %0.83 العراق/10
  %0.53 ليبيا/15   -   %0.53 عمان/14    -  %0.54 قطر/ 13
  %0.43 البحرين/18    -  %0.47 فلسطين/17   -  %0.51 اليمن/16
  %0.04موريطانيا/19

  

  القاراتحسب ن وــمتصفحال �
 % )  13.7( أروبا/3    - % ) 35.8( إفريقيا / 2    - % ) 44.7(آسيا /1

 % )0.4(راليا أست/ 5    - % ) 5.1( اكيأمر/ 4 
 

 ...الدعم ... االشتراكات : التمويل �
تقف على مسافة  من مؤسسها ، "مبادرة شخصية"انطلق بـ ، الشبكة مشروع  علمي أكاديمي مستقل -

 .والسياسية ية وتوجهاتهم الفكريةاموازية من الجميع باختالف انتماءاتهم النفسمدرسية و الطبنفس

 اساتذة اعزاء/ ها  مع دعم قلة قليلة من اصدقاء ذ تأسيسرئيسها من ها يؤمنه لهاتمويلمصادر  -

شركات  أو ة أو خاصة، مراكز ابحاثحكومي : اتجهاي اطراف اوبدعم الشبكة، ال تتمتع  -
 .منظمات عربية أو اسالمية   ،هيئات أو، جامعاتةسياننفأو طب انيةنفس، جمعيات علمادوية
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

 ااتللشبكة اعتمدنا في الثماني سنوات االولى، االشتراك توفير موارد ل سعيا: االشتراكات -

ذا  أخفق ه، )دوالر سنويا  100( واصداراتها الدورية و المكتبية  خدماتهاب ة للتمتع المدفوع

 و ملخصات االبحاث الدراسات" السيرة العلمية"االشتراك مقابل ارسال بعدها اعتمدنا ، التوجه

 مرة أخرى، لمن تمتع بالتسجيل في االشتراك، ) دوالر سنويا  100ـ(  دعم إختياري مع 
  .أخفق هذا االختيار

بكة، وتم تاسيس تخلينا نهائيا  عن سياسة االشتراكات في خدمات الش 2015بداية من العام  -

المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية ، الذي عرضنا من خالله للبيع مع  جميع 

نتائج العام االول كانت مخيبة لالمال،  هذا التوجه يسير نحو االخفاق ايصا ( اصدارات الشبكة 

 امرة اخرى 

 
 أي  مستقبـــل... الشبكــة �

 
لم   احتياجاتها ونفقاتها، في غياب أي موارد لها،   معه بشكل كبيرما حققته الشبكة من تطور تنام 

ان تعذر   به امكاناتنا،  بما سمحت  يفي باحتياجاتها، انواصل  يعد ما يوفره مؤسسه لها من اعتمادات

حسبنا شرف السعي و المحاولة  علينا توفير ما تحتاجه ، ننسحب بصمت ونترجل من على صهوتها ، 

 خ شاهدابالتاري وكفى  

إن صمود الشبكة الربعة عشرة عاما بموارد ذاتية دنيا، كان تحد كبير لنا، نجحنا فيه بشهادة 

الهيئات والمنظمات العربية   له وقد تواصلنا مع العديد من  في توفير موارد  المنصفين، رغم اخفاقنا 
  .واالسالمية

هم في تحريك مياه علوم وطب حسبنا شرفا أن ما قدمناه لحوالي عقد ونصف من الزمن، أنه سا

واننا اول من حاول في هذا الميدان، لنترك المجال ان  النفس الراكدة في اوطاننا وفي تطور هذه العلوم 

   ...تعذر مواصلة المسير لجيل زمن عربي نامل ان يوفق فيما أخفقنا فيه
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي
 

  )مجلة محكمة في علوم وطب النفس (  "نفسانيـــات " المجلـــةالعربيــة- 1 
 

 

 

 

 

  )اصدار الكتروني (  شبكة العلوم النفسية العربيةعلى " نفسانيات" دليل مجلة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 

  2004أعــداد العـــام 
   

 2004 مــارس –فيــفري  -جانفـي       :   1دد ــالع

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-ynet.com/apn.journal/apnJ1/apnJ1http://www.arabps  

 ملخصات كامل العدد
al/apnJ1/apnJ1.HTMhttp://www.arabpsynet.com/apn.journ 

   )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=164&controller=product&id_lang=3  

 

 2004وان ــج –اي ــــم –ل ـــأفري     :  2دد ـالع

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2 
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 ملخصات كامل العدد
.journal/apnJ2/apnJ2.HTMhttp://www.arabpsynet.com/apn 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=165&controller=product&id_lang=3 

  

 2004ر ـــسبتمب –أوت  - ة ـــجويلي      :  3دد ـــالع

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ3/apnJ3  

  :ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2.HTM  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
p?id_product=166&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.ph  

  

  2004ر ــديسمب –ر ــنوفمب –ر ــأكتوب    : 4دد ــالع

 التركي جمال. د :شرافا -  تجاوزا النجراحات الذات العربية...قراءة سيكولوجية العنف:الملف -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ4/apnJ4  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ4/apnJ4.HTM 

   )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=163&  

  

2005أعــداد العـــام   
  

  2005 مـــارس –فيــفري  -جانفـي        5دد ـالع

 جمال التركي. د :شرافا - ”قراءة سيكولوجية العنف اآلخر“ :الملف  -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5  

 ملخصات كامل العدد
://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5.HTMhttp 
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   )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=161&controller=product&id_lang=3 

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

الفهرس  جمال التركي. د :شرافا -  سيكولوجية قراءة... الشخصية العربية و إعصار العولمة:الملف

 ) حر تحميل ( واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6  

 ات كامل العددملخص
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=160&controller=product&id_lang=3   

 

  2005ر ـــــسبتمب –أوت  -ة ـــجويلي      : 7دد ــالع
 جمال التركي. د :شرافا - “ السيكولوجيا و التحديات المستقبلية... الطفل العربي":الملف  -

 ) حر يلتحم ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ7/apnJ7  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ7/apnJ7.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
/www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=159&controller=product&id_lang=3http:/  

  

   2005 رــــديسمب –ر ــنوفمب –ر ــأكتوب   8دد ــالع
 جمال التركي. د :شرافا-  ”المؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفسي   من  أبحاث“:الملف  -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ8/apnJ8  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ8/apnJ8.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
m/index.php?id_product=162&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.co  
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

  2006أعــداد العـــام 
  

  2006 مـــارس –فيـــفري  -جانفـــي    9دد ــالع

 جمال التركي. د :شرافا -  ”نفسي في البيئة العربيةالعالج ال:الملف  -

  ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ9/apnJ9  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ9/apnJ9.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=158&controller=product&id_lang=3  

 

  

  2006ف ــــع وصيـــربي   11 - 10دد ــالع

 ل التركيجما. د :شرافا -  ”صراعات الحداثة...سيكولوجية المرأة العربية":الملف  -

  ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-11-11/apnJ10-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ10  

 ملخصات كامل العدد
11.HTM-11/apnJ10-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ10 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=153&controller=product&id_lang=3  

  

  2006  فـــــخري  12دد ــالع

 جمال التركي. د :اشراف -1"اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي ":الملف  -

 ) حر تحميل (س واإلفتتاحية الفهر
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=154&controller=product&id_lang=3  
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2007أعــداد العـــام   
 

  2007  اءـــشت    13دد ـــالع
 جمال التركي. د :شرافا - 2"إضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي ":الملف  -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
nt.pdfConte-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.HTM 

  )نسخة الكترونية ( د رابط شراء العد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=155&controller=product&id_lang=3    

  
  

  2007  عـــربي    14دد ـــالع
 جمال التركي. د :اشراف -  “مقاربة سيكولوجية... هنية العربيةالجنسانية و الذ" :الملف  -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ14/apnJ14  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ14/apnJ14.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=152&controller=product&id_lang=3  

  

  2007   فــف و خريـــصي    16-15دد ـــالع

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

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-16-16/apnJ15-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ15  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=149&controller=product&id_lang=3 
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

2008العـــام  أعــداد  
  

  2008اء ـــشت   17دد ـــالع
 الغالي أحرشاو. د. أ :اشراف - “السيكولوجيا من منظور عربي" :الملف  -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-pnJ17/apnJ17http://www.arabpsynet.com/apn.journal/a  

 ملخصات كامل العدد
TMhttp://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17.H  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=150&controller=product&id_lang=3  

 

 2008ف ــع و صيـــربي  19-18دد ـــالع

عبد الهادي . د :اشراف - من التنظير الى الممارسة...التحليل النفسي والذات العربية:الملف -
 الفقير

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-19-pnJ1819/a-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ18  

 ملخصات كامل العدد
19.HTM-J1819/apn-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ18 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=151&controller=product&id_lang=3  

 

 2008ف ــخري 20دد ــالع

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

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ20/apnJ20  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ20/apnJ20.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3 

 

  08أغسطس /أوت  31-1شهر الطب النفسي العربي األول : ملف الملحق 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=146&controller=product&id_lang=3 
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 دوريــــاتمجــــالت و : اإلنجــاز الثانــي

 

  2009ع ـــاء و ربيـــشت  22-21دد ــالع
 بوخميس بوفولة. د. أ :شرافا - "اضطرابات الوظيفة األسرية":الملف -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-22-22/apnJ21-apn.journal/apnJ21http://www.arabpsynet.com/  

 ملخصات كامل العدد
22.HTM-22/apnJ21-n.journal/apnJ21http://www.arabpsynet.com/ap 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=146&controller=product&id_lang=3  

  

2009العـــام أعــداد  
 

  2009ف ـــــــصي 23دد ـــــــالع
 مصطفى شقيب :اشراف -“أزمة المصطلح النفسي العربي ":الملف  -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-3/apnJ23http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ23/apnJ23.HTM 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=145&controller=product&id_lang=3  

  

 2009ف ــــــــــخري 24دد ـــــــالع

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

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
fContent.pd-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24.HTM 

  )سخة الكترونية ن( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=144&controller=product&id_lang=3  
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

2010أعــداد العـــام   
  

 2010ع ـــــربي& اء ـــــشت 26- 25دد ـــــــلعا

 سامر جميل رضوان. د. أ :اشراف -“ سيكولوجية التطرف العقائدي":الملف  -

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-26-26/apnJ25-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ25  

 ملخصات كامل العدد
26.HTM-26/apnJ25-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ25 

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
und.com/index.php?id_product=109&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfo  

  2010ف ــــخري&ف ـــصي 28-27دد ـــــــالع
عبد الرحمان . د :اشراف -"نحو سيكولوجية متوافقة مع الذات . . . الطفل العربي " :الملف  -

 ابراهيم

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-28-28/apnJ27-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27  

 ملخصات كامل العدد
28.HTM-28/apnJ27-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27 

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
w.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3http://ww  

  

2011أعــداد العـــام   
 

    2011ع ـــــربي& اء ـــــشت 30-29دد ـــــــالع
. د. أ :اشراف -علم النفس االجتماعي بين حاضر المعرفة العلمية و واقع اإلنسان العربي :الملف  -

 عبد الكريم بلحاج

 ) حر تحميل ( هرس واإلفتتاحيةالف
Content.pdf-30-30/apnJ29-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ29  

 ملخصات كامل العدد
30.HTM-30/apnJ29-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ29 
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  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3 

 

   2011ف ـــــصي 31دد ـــــــالع
خالد . د. أ :اشراف - رؤية مستقبلية من خالل تخصصات نفسية متعددة ...العالج النفسي:الملف  -

 ابراهيم الفخراني

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-.journal/apnJ31/apnJ31http://www.arabpsynet.com/apn  

 ملخصات كامل العدد
1/apnJ31.HTMhttp://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ3  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3 

2012أعــداد العـــام   
 

  2012اء ــــف و شتــخري 33-32د دــالع
صالح ابراهيم  . د. أ :اشراف -مأزق التقليد  و تحديات التأصيل … السيكولوجية العربية :الملف -

 الصنيع

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-33-35/apnJ32-bpsynet.com/apn.journal/apnJ32http://www.ara  

 ملخصات كامل العدد
33.HTM-33/apnJ32-synet.com/apn.journal/apnJ32http://www.arabp  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang 

 

 2012ف ــــع و صيـــربي 35-34دد ــالع

. د. أ :اشراف -نحو مد جسور التواصل... السيكولوجيا العربية و التراث النفسي اإلسالمي :الملف -
 محمد توفيق الجندي 

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-35-35/apnJ34-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34  

  ملخصات كامل العدد
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35.HTM-35/apnJ34-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3 

 

  2012ف  ـــــخري 36دد ــالع
مصطفى حسن . د. أ :اشراف - مـن الوصمة إلى الرعاية ... اإلدمان في المجتمع العربي:الملف -

 حسين

 ) حر تحميل ( فهرس واإلفتتاحيةال
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36.HTM  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=130&controller=product&id_lang=3 

2013أعــداد العـــام   
 

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

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-38-38/apnJ37-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ37  

 ملخصات كامل العدد
38.HTM-38/apnJ37-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ37  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=49&controller=product&id_lang=3 

  2013   خريــف&صيــف40-39دد ـــالع
محمد سعيد أبو . د. أ :اشراف -قراءة سيكولوجية ...المشهد السياسي العربي المعاصر":الملف -

 حالوة

 ) حر تحميل ( الفهرس واإلفتتاحية
Content.pdf-40-40/apnJ39-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ39  

 ملخصات كامل العدد
40.HTM-40/apnJ39-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ39  
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  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=97&controller=product&id_lang=3 

 

2014أعــداد العـــام   
 

  2014عــــربي&اء ــــشت42-41دد ـــالع
عبد العزيز بن :اشراف -"تحدياتالمعوقات و ال... اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي":الملف -

 صالح المطوع

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-42-42/apnJ41-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ41  

 ملخصات كامل العدد
42.HTM-42/apnJ41-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ41  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=98&controller=product&id_lang=3  

  2014خريـــف43دد ـــالع

 جمال التركي. د:اشراف -)ءالذكرى الثانية لإلختفا(البروفيسور عمر هارون الخليفة  :عدد خاص -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ43/apnJ43  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=114&controller=product&id_lang=3  

 

2015أعــداد العـــام   
 

  2015اء ــــشت44دد ـــالع

 محمـد بوديـس: اشراف -"سية اجتماعيةمقاربة نف... ظاهرة العنف في المجتمع العربي":الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ44/apnJ44  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ44/apnJ44.HTM  
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  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=36&controller=product&id_lang=3 

 

  2015عــــربي45دد ـــلعا

 خولـــة أبو بكـــر:اشراف -"التداعيــات النفسيــة للصدمــة واللجــوء":الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-J45http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apn  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apnJ45.HTM  

  )نسخة الكترونية ( شراء العدد رابط 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=50&controller=product&id_lang=3 

  2015صيـــــف46دد ـــالع
 مأمـــون مبيــــض :اشراف -"من الالسواء الى االضطراب ...الجنوسية المثلية":الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ46/apnJ46  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ46/apnJ46.HTM  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=78&controller=product&id_lang=3  

 

  2015خريــــف47دد ـــالع
عمارجيـة نصـر  :اشراف -"العالج النفسي األسري بمجتمع عربي يشهد تحوالت كبري ":الملف -

 الدين

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ47/apnJ47  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ47/apnJ47.HTM  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=84&controller=product&id_lang=3  
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2016 أعــداد العـــام  
  

  2016خريــــف49-48دد ـــالع
 نادية بنت عبد العزيز بعيبن:اشراف - "1ج –القيـاس النفسـي وبنــاء االختبـارات "  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-49-49/apnJ48-com/apn.journal/apnJ48http://www.arabpsynet.  

 ملخصات كامل العدد
49.HTM-49/apnJ48-m/apn.journal/apnJ48http://www.arabpsynet.co  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=258&controller=product&id_lang=3 

 

  2016صيـــــف وخريــــف 51-50دد ـــالع
 نادية بنت عبد العزيز بعيبن:اشراف -"2ج -القيـاس النفسـي وبنــاء االختبـارات "  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-51-51/apnJ50-.com/apn.journal/apnJ50http://www.arabpsynet  

 ملخصات كامل العدد
51.HTM-51/apnJ50-om/apn.journal/apnJ50http://www.arabpsynet.c  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=260&controller=product&id_lang=3 

 

2017لعـــام أعــداد ا  
 

  2017شتــاء و ربيــع  53-52دد ـــالع
 خالد عبد السالم: اشراف - "إنسانيــة واحـدة أم دينيـة متعـددة :المعرفة النفسانية"    :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-53-53/apnJ52-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ52  

 ملخصات كامل العدد
53.HTM-53/apnJ52-tp://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ52ht  

  )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=283&controller=product&  
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 مواضيــع ملفــات األعــداد القادمــة
 

 2017الملفات المستقبلية للعام 
  

    2017ف ــصي –54دد ـــالع

  الميةأطروحة إس: النفسية السكينةنظرية  :الملف -

  السعودية –خالد الجابر . د:  المشرف -
aljaberk@yahoo.com 

  2017-05-30  آخر أجل لقبول األبحاث 

  2017خريـــف –خــــاص55دد ــــع

  " توطينالعلومالنفسانية"  :الملف - 
  المغرب –الغالي أحرشاو.  د. أ: المشرف  -

aharchaou_rhali@yahoo.fr 
 2017- 08-30 آخر أجل لقبول األبحاث

 

  "2018   شتــاء  – 56دد ـــالع

  "اشكاليات الترجمة في العلوم النفسية" :الملف -

  األستاذ الدكتور بوفولةبوخميس: المشرف  -
boufoulab@yahoo.fr 

  2017-11-30  آخر أجل لقبول األبحاث 
 

  2018 الملفات المستقبلية للعام
  

    2018   ربيـــع –57دد ـــالع

  المظهر العربي... الطاغية والطغيان سيكولوجية :الملف -

  هنادي الشوا.  د: المشرف  -
hanadi80@hotmail.fr 

 2018- 02-28 آخر أجل لقبول األبحاث
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   2018ف ـــصي – 58دد ـــالع

  نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي :الملف - 
  محمد سعيد ابوحالوة. د: المشرف  -

abou_halawa2003@yahoo.com  

  2018-05-30  آخر أجل لقبول األبحاث
 

  2018خريـــف – 59دد ـــالع

 ي مفيد فعالً ؟انهل العالج النفس :الملف -

  سامر جميل رضوان. د.أ: المشرف  -
srudwan@hotmail.com 

  2018-08-30  آخر أجل لقبول األبحاث
  

     مقترحات مواضيع ملفات مستقبلية
 

  2019 مقترحات ملفات العام
    

  مستجدات اضطراب الوجدان الثناقطبي

***   ***    ***   

  الجنسانية والشخصية العربية

***   ***    ***   

  من منظور السيكولوجيا... اضطرابات الشخصية العربية

***   ***    ***   

 االضطرابات الرهابية في المجتمع العربي
   

  2020 مقترحات ملفات العام
   

 اضطرابات الطيف الوسواسي
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***    ***   

  يالنفس وعلومها من منظور الفكر االسالم

***    ***   

  المعوقات و التحديات... مقاومة وصمة المرص النفساني

***    ***   

  مقاربة سيكوإسالمية... االيمان بالغيب واثره على الشخصية

***    ***   

  المعوقات و التحديات... مقاومة وصمة المرص النفساني
  

"  
  )2006  خريف( 12 الـى العـــدد)  
  )تحميل حر (  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=238&controlle  

  )2009خريف  ( 24الـى  العـــدد )  
  )تحميل حر (  

/index.php?id_product=239&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com  
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-  

***   ***

النفس وعلومها من منظور الفكر االسالم
***   ***

مقاومة وصمة المرص النفساني
***   ***

االيمان بالغيب واثره على الشخصية
***   ***

مقاومة وصمة المرص النفساني
  

"نفسانيـــات"دليــل المجلـــة العربيـــة 
)  2004  ربيع(   1 من العــدد :ء االول الجز

 رابط كتاب الدليل
r=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=238&controlle

  
  
  
  
  
  
  
  

  

)  2007ربيع  (   13من العــدد :الجزءالثاني
 رابط كتاب الدليل

/index.php?id_product=239&controller=product&id_lang=3
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

  )2012خريف ( 36الـى العـدد ) 2010ربيع  -شتاء (  26-25من العــدد :الجزءالثالث
  )تحميل حر (  كتاب الدليلرابط 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=240&controller=product&id_lang=3  
 
 
 
 
 

 
 
 

  )2017  ربيع&  شتاء(  53- 52الى  العدد ) 2013ربيع  & شتاء (  38- 37العدد من :الرابعالجزء
  )تحميل حر (  رابط كتاب الدليل

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=266&controller=product&id_lang=3  

  
  
  
  
  
  
  

  

***   ****   ***  

  ارتباطات ذات صلة
  

  "نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة
  وطب النفــــس علـــوممجلة محكمة في 

  

  نفســــانيـــــات"  بوسترالمجلـــةالعربيـــة
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-com/AFPhttp://www.arabpsynet.  

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

  م النفسية العربيةعلى  شبكة العلو
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 
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  )النفسيةالعربيةالعلوم  مجلة مستجدات

  )اصدار الكتروني (  ةبسية العريفم النو
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index

2010أعــداد العـــام 

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs1/eJbs1  

 ملخصات كامل العدد
p://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs1/eJbs1.HTMhtt 

  )نسخة الكترونية 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=105&controller=product&id  

 سيكولوجيـة النفــس العربيـة الثائــرة

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs2/eJbs2  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs2/eJbs2.HTM 

 )ونية نسخة الكتر
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=106
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

ــة -2 مجلة مستجدات(" يـــةانبصائــر نفس"مجـل
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

وعللعلى شبكة ا" بصائر نفسانية" دليل مجلة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

 

 أعــداد العـــام 
 

 2010ربيــع   & شتــاء   1العـــدد 

الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs1/eJbs1

ملخصات كامل العدد
p://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs1/eJbs1.HTM

نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=105&controller=product&id

 

  2010ف ـخريـ&صيــف  2العـــدد

سيكولوجيـة النفــس العربيـة الثائــرة  :الملف -

الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs2/eJbs2

ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs2/eJbs2.HTM

نسخة الكتر( رابط شراء العدد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=106&controller=product&id_lang=3 
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 مجــــالت و دوريــــات: ـاز الثانــياإلنجـ

 

2011أعــداد العـــام   
 

    

    2011ع ـــربي& اء ــــشت 3العـــدد
 -1 –سيكولوجيـــة النفــس العربيـة  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-/www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs3/eJbs3http:/  

 ملخصات كامل العدد
m/apn.journal/eJbs3/eJbs3.HTMhttp://www.arabpsynet.co 

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=107&controller=product&id_lang=3 

 

   2011ف ـــــصي 4العـــدد
 -2 –سيكولوجيـــة النفــس العربيـة  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs4/eJbs4  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs4/eJbs4.HTM 

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=104&controller=product&id_lang=3 

 

2012أعــداد العـــام   
 

  2012ــاء خريــف و شت 5العـــدد
 -3 –سيكولوجيـــة النفــس العربيـة  :الملف -

 ) حر تحميل (رس واإلفتتاحية الفه
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs5/eJbs5  

      لخصات كامل العددم
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs5/eJbs5.HTM 

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=54&controller=product&id_lang=3 

 

 عاما من الكدح 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع 56



 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 2012ف ربيـــع و صيـــ 6العـــدد
 نحو إبراز الخصائص المميزة. . . وجيا العربية السيكول  :الملف - 

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs6/eJbs6  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs6/eJbs6.HTM 

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=53&controller=product&id_lang=3 

 

2012خريـــــف   7 العـــدد  

 -1-مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs7/eJbs7  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs7/eJbs7.HTM 

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=52&controller=product&id_lang=3 

 

2013أعــداد العـــام   
 

  2013ربيـــع   & شتــاء  8 العـــدد

 -2-مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs8/eJbs8  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs8/eJbs8.HTM 

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=102&controller=product&id_lang=3 
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 

  2013خريــف   &صيــف  9 العـــدد

 -3مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs9/eJbs9  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs9/eJbs9.HTM  

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=99&controller=product&id_lang=3 

 

2014أعــداد العـــام   
 

  2014صيــف &ربيـــع10العـــدد

 -4مقاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10  

 ملخصات كامل العدد
ww.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10.HTMhttp://w  

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=40&controller=product&id_lang=3 

 

2015أعــداد العـــام   
 

  2015شتــاء  11العـــدد

 ةــــوم النفسيـــــوالعل" ةـــالعربي  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11  

 ملخصات كامل العدد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11.HTM  
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=39&controller=product&id_lang=3 

 

  2015شتــاء  12العـــدد

 السيكولوجيـــا من منظــــور عربـــــي  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-et.com/apn.journal/eJbs12/eJbs12http://www.arabpsyn  

 ملخصات كامل العدد
rnal/eJbs12/eJbs12.HTMhttp://www.arabpsynet.com/apn.jou  

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=82&controller=product&id_lang=3  

 

  2015شتــاء  13العـــدد

بمناسبة انتقال البروفيسور محمد احمد ( بدر إفتقد في ظلمة ليل عربي ... النابلسي:عدد خاص  :الملف -
 )النابلسي الى رحاب اهللا

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
Content.pdf-apn.journal/eJbs13/eJbs13http://www.arabpsynet.com/  

 ملخصات كامل العدد
bs13/eJbs13.HTMhttp://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJ  

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=82&controller=product&id_lang=3 

 

2017أعــداد العـــام   
 

  2017شتــاء  15-14ــددالعـ
جمال  :إعداد -أمة في عالم... زيعور الراسخ في الفلسفات و النفسانيات :عدد خاص  :الملف -

 التركي

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
found.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsy  
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 ملخصات كامل العدد
15.HTM-15/eJbs14-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14  

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3 

 

  2017صيــف17-16العـــدد

 جمال التركي:إعداد -قراءة نفسانية في الحدث... ظاهرة ترامب:  الملف:عدد خاص  :الملف -

 ) حر تحميل (الفهرس واإلفتتاحية 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=279&controller=product&id_lang=3     

 ملخصات كامل العدد
17.HTM-17/eJbs16-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs16  

 )نسخة الكترونية ( رابط شراء العدد 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=280&controller=product&id_lang=3 

  

  " بصائـرنفسانيـة" مجلـة دليل
  

 )2016 -2015  شتاء(   13 العـــدد الـى)  2010  وربيع شتاء(   1 العــددمن  :الجزء األول
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

***   ****   ***  

 ارتباطات ذات صلة

 "بصائــــر نفسانيــــة"مجلـــة
  النفــــسوطبعلـــوم في  العربيةات تجدمسالمجلة 

  على المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية
ry&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=catego  
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 

  )النشرة االسبوعية للشبكة (  االسبوعيـــة" الرسالــــة اإلخباريــــة"-3
   

 
 
 
 
 
 

 

  

  م النفسية العربيةلشبكة العلو"ة الرسالة اإلخبارية األسبوعي"دليل   
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 2017ي ـــجانف 23ن ــاإلثني 1دد ــالع 
  

  

  

  

  

  

 
  

 230117.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NewsL1  
 

 2017ي ـــجانف 27ة ــالجمع 2دد ــالع -

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NewsL2-270117.pdf 
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 2017فيفـري 03ة ــالجمع 3دد ــالع -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NewsL3-030217.pdf 
 

 2017فيفـري 17-10ةــالجمع 5-4دد ــالع -

  
  
  
  
  
 
  
  
  

10.170217.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NewsL4.5  
  

  2017فيفـري 24ة ــالجمع 6دد ــالع  -

  
  
  
  
  
  
  
 
  

240217.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NewsL6 
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 2017ارســم 03ة ــالجمع 7د دــالع -

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NewsL7-030317.pdf 
 

  2017ارســم10ةــالجمع 8دد ــالع  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL8/NewsL8-100317.pdf 
 

  2017ارســم 17ةــالجمع  9دد ــالع -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL9/NewsL9-170317.pdf 
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 2017مــارس 24ةــالجمع  10دد ــالع -
 

  
  
  
  
  
  
  
  

240317.pdf-ww.arabpsynet.com/Weekly/NL10/NewsL10http://w  
  

  2017ارســم 31ةــالجمع  11دد ــالع -

  
  
  
  
  
  
 
  
  

310317.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL11/NewsL11  
  

  2017لـــأفري  07  ةــالجمع  12دد ــالع -

  
  
  
  
  
  
  
 
  

070417.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL12/NewsL12 
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 ــــالت و دوريــــاتمج: اإلنجــاز الثانــي

 

  2017لـــأفري 21ة ــالجمع  14-13دد ــالع -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

210417.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL13.14/NewsL13.14  
  

  2017لـــأفري 28 ة ــالجمع 15دد ــالع -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

280417.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL15/NewsL15 

  2017مـــاي  05 ة ــالجمع16دد ــالع -
  
  
  
  
 
 
 
  
  

050517.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL16/NewsL16 
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 مجــــالت و دوريــــات: اإلنجــاز الثانــي

 

 2017مـــاي12ة ــالجمع17دد ــالع -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL17/NewsL17-120517.pdf 
 

  2017مـــاي 26 ة ــالجمع 19-18دد ــالع -
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

260517.pdf-19-19/NewsL18-eekly/NL18http://www.arabpsynet.com/W 

 

 2017جــوان 02 ة ــالجمع 20 دد ــالع -
  

 
 
 
 
 

  
  
 

020617.pdf-http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL20/NewsL20  
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 رات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس

 في علــوم و طــب النفــس مكتبيــة
 

  )إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس( "ي

  )ي اصدار الكترون( شبكة العلوم النفسية العربية
www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm

  2006العـــام 

 عادل صادق. د. أ

 ) الكترونية نسخة (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=201&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل ( الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1/eB1AS2006 

 

 عاما من الكدح 68

رات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــسإصــدا:اإلنجــازالثالــث
 

مكتبيــة إصــدارات:اإلنجــازالثالــث

 

ـة  1- ـاب العرب"سلسل ينفساـن": ـي الكـت
 
 
 
 
 
 
 
 

  

شبكة العلوم النفسية العربية دليل االصدارات على
www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 

العـــام  إصــدارات
 

     2006اإلصــدار  األول  شتـــــاء 

أ: المؤلف -في بيتنا مريض نفسي: إسم الكتاب -
( اء الكتاب رابط  شر

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=201&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1/eB1AS2006
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 
  

     2006صــدار  الثانـــي  ربيــــع اإل

  سامر جميل رضوان. د: المؤلف -العالج النفسي الديناميكي قصير األمد: إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة ( رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=200&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB2/eB2SR2006-Content.pdf  

 

 

    2006صيـــف : الثالـــث اإلصــدار  

  سليمان جار اهللا. د: المؤلف  - رــا التفكيـى سيبرنطيقـل إلـمدخ: إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة ( رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=199&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل ( الفهـرس والمقدمـة 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB3/eB3SD2006-Content.pdf 
 

 

    2006ــف خري: اإلصــدار  الرابــع
  عبد الرحمن ابراهيم. د: المؤلف -اضطرابات الشخصية، فكرة وجيزة: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=198&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB4/eB4AI2006-Content.pdf 

 
 

    2006شتــاء : اإلصــدار  الخامـس
  الزين عمارة. د: المؤلف -يــب النفسـى الطـل إلـمدخ: كتابإسم ال -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=197&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB5/eB5ZO2006-Content.pdf 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:ازالثالــثاإلنجــ

 

  2007إصــدارات العـــام 
 

    2007ربيــع : اإلصــدار  السـادس
  سوسن شاكر الجلبي. د.أ: المؤلف -التوحد الطفولي: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=196&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB6/eB6SD2007-Content.pdf 

 

   2007صيــف : اإلصـدار  السابـع
  قاسم حسين صالح. د.أ: المؤلف -اإل بداع و تذوق الجمال: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=195&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB7/eB7QS2007-Content.pdf 

 

    2007  خريــف: اإلصـدار  الثامــن

محمد أديب . د.أ: المؤلف -الطب المسند في تطوير األبحاث والرعاية الصحية : إسم الكتاب -
  العسالي

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=194&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB8/eB8AA2007-Content.pdf 

 

 2008إصــدارات العـــام 
 

    2008   1شتــاء : اإلصـدار  التاسـع

  لطفي الشربيني. د: المؤلف-  المرض و العالج. . . اإلكتئاب : إسم الكتاب -
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 ــوم و طــب النفــسإصــدارات مكتبيــة في عل:اإلنجــازالثالــث

 

  ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=193&controller=product&id_lang=3  

 

  ) حر تحميل (ـة الفهـرس والمقدم
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB9/eB9SL2007-Content.pdf 

 

 
 

    2008   2شتــاء : اإلصــدار  العاشـر 

  يد سرحانول. د. أ: المؤلف - ي ـوك اإلنسانـث في السلـأحادي: إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=192&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB10/eB10WS2008-Content.pdf 

 

    2008 ربيـع: اإلصـدار  الحـــادي عشـــر

  الغالي أحرشاو. د.أ: المؤلف -ةـة و التربيـم و الثقافـالعل: إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة (ط  شراء الكتاب راب

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=191&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB11/eB11AG2008-Content.pdf 

 

    2008  صيف:  اإلصــدار  الثانـــي عشــــر 

  فارس كمال نظمي . د.أ: المؤلف -  يـــب الرومانســالح: إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة (ب رابط  شراء الكتا

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=190&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB12/eB12.FN2008-Content.pdf 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

 

     2008   إصدار خاص:   دار  الثالـث عشــراإلصــ

. د.أ: المؤلف -  في سورية...حماية األطفال من سوء المعاملة واإلهمال...أساسيات: إسم الكتاب -
  محمد أديبالعسالي

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=189&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB13/eB13AM2013-Content.pdf 
 

  2008  شتـــاء:   اإلصـــدار  الرابـع عشــر

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

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=188&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB14/eB14AN2009-Content.pdf 

 

 

 2009إصــدارات العـــام 
 

  2009  ربيـــع: اإلصــدار  الخامـس  عشــر

  سامر جميل رضوان. د: المؤلف -  معالم عالج نفسي عام: مستقبل العالج النفسي: إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=187&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB15/eB15SR2009-Content.pdf 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 
 

  2009  صيــف:اإلصــدار  الســادس عشــر 

. د.أ: المؤلف - اظطرابات النفس و العقل و سيكولوجيا الشواذ...الوجيز في المرجع: إسم الكتاب -
  قاسم حسين صالح

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=186&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB16/eB16QHS2009-Content.pdf 

 

  2010إصــدارات العـــام 
 

  2010-2009شتـاء و ربيـــع : السابــع عشـراإلصـدار  

منى كنتباي : ترجمة( بروفسير مالك بدري : المؤلف -أزمة علماء النفس المسلمين  : إسم الكتاب -
  )أبو قرجة 

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=173&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB17/eB17BM2009-Content.pdf 

 

 2010صيــف : اإلصـدار  الثامـن عشـر 

 الغالـي أحرشـاو. د.أ: المؤلف - الطفـل بين األسـرة و المدرسـة: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=174&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB18/eB18GhA2010-Content.pdf 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

 

  2011إصــدارات العـــام 
 

 

 2011- 2010خريـف  و  شتــاء : اإلصدار  التاسع عشـر 

عبد الرحمن . د. أ: المؤلف -  د واألسى؟ـة الفقومرار.. الوفاة...ف نفهمـكي: إسم الكتاب -
  إبراهيم

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=175&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB19/eB19AI2011-Content.pdf 

 

 2011و صيــف    ربيـع  :   العشــرون اإلصـدار
 عمر هارون الخليفة. د. أ: المؤلف -  النفس في العالم العربي آفاق توطين علم: إسم الكتاب -

  2010ة كة العلوم النفسية العربيملشبالبروفيسور عبد الستار ابراهيزةجائز بالكتاب الفائ
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

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

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB20/eB20OHKC2011-Content.pdf 

 
 

  2011خريــف  : العشـرون  اإلصدار الواحــد و

  الزبير بشير طه. د. أ: المؤلف -  علم النفس في التراث العربي اإلسالمي: إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

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

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB21/eB21ZBT2011-Content.pdf 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

  2012إصــدارات العـــام 
 

  2012   شتــاء : العشـرون  اإلصـدار الثانـي و

  وليد سرحان. د  : المؤلف -   نفسي القضائيالطب ال: سلوكيات : إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=184&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل (لفهـرس والمقدمـة ا
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB22/eB22WS2011-Content.pdf 

 
 

 2012   ربيــــع : العشـــرون  اإلصــدار الثالـث و

  لطفي الشربيني. د: المؤلف -االكتئاب الدليل إلى فهم و عالج : إسم الكتاب -

  2011ةالفائز بجائـزة البروفسـور محمـد أحمـد النابلسـي لشبكـة العلـوم النفسيـة العربيــ الكتاب
http://www.arabpsyfound.com  

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB23/eB23SLCont&Pref.pdf 

 
 
  

 2012  صيـف :  العشـرون  اإلصـدار الرابــع و

   كلثومبلميهوب. د: المؤلف -دراسةفيسيكولوجيةالزواج : االستقرارالزواجي: إسم الكتاب -
 ) الكترونية ةنسخ (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=183&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB24/eB24BK2012-Content.pdf 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

 2012  خريــف  :   العشــرون  ادس واإلصـدار الســ
 مطفىشقيب. د: المؤلف - دلياللدعمالنفسيفي الكوارث : إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=182&controller=product&id_lang=3 

 

 ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB26/eB26CHM2012 

 

  2013إصــدارات العـــام 
 

 2013  شتـاء :  العشـــرون  صـدار الســابع واإل
 عبد الناصر السباعي. د: المؤلف - علم النفس عبر الثقافي: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=181&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB27/eB27NS2013-Content.pdf 

 

 2013  ربيــع :  العشـــرون  مــن واإلصـدار الثا
 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة .د: المؤلف -الهزيمة النفسيـة: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=180&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB28/eB28AH2013-Content.pdf 

 
 

  2013  صيـــف :  العشـــرون  ســع واإلصـدار التا
 وليد خالد عبد الحميد. د: المؤلف -معالجة االضطرابات التالية للصدمة: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=179&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WA2013-Content.pdf 
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  2013  صيـــف : الثالثـــون اإلصـدار
 بشير معمرية. د: المؤلف -سيكولوجية الدافع إلى اإلنجاز : إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=178&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB30/eB30BM2013-Content.pdf 

 

  2013  شتـــاء  :  الثالثـــونصـدار الواحد واإل
مرسيلينا . د: المؤلف -الصحة العاطفية وضرورات التكيف في الحياة المعاصرة: إسم الكتاب -

 شعبان حسن

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=177&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB31/eB31MS2013-Content.pdf 

 

  2014إصــدارات العـــام 
 

  2014  ربيــــع : الثالثـــون ي وــاإلصـدار الثان
  الغالي أحرشاو. د: المؤلف -المعرفة والتنمية اإلنسانية : إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=148&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB32/eB32RA2014-Content.pdf 

 

  2014  صيــف : الثالثـــون و الثالث اإلصـدار 
يلمدرسة العربية في التحليـل ا: إسم الكتاب -  رزكريا علي زيعو .د: المؤلف -  النفـس

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=56&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB33/eB33ZAZ2014-Content.pdf 
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  2014  خريـــف  : الثالثـــون و الرابــعاإلصـدار
 

 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د: المؤلف - علم النفس اإليجابي: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=129&controller=product&id_lang=3 

  

  )تحميل حر ( الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB34/eB34MS2014-Content.pdf 

 
 

  2014  خريـــف : الثالثـــون  و الخامــساإلصـدار
 عبد الهادي الفقير. د: المؤلف - )الجزء الثاني( -الذهانـات-جاك الكان : إسم الكتاب -

http://www.arabpsyfound.com 
 

  )تحميل حر ( الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB35/eB35AFCont&Pref.pdf 

 
 
 
 

  2015إصــدارات العـــام 
 

  2015  شتــاء  :  الثالثـــون و الســادساإلصـدار

 عبد المحسن سيدريهام أحمد . د: المؤلف -ابنـي يدفعنـي للجنـون : إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=22&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB36/eB36RS2015 
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 علــوم و طــب النفــس إصــدارات مكتبيــة في:اإلنجــازالثالــث

 

  2015  ربيـــع : الثالثـــون  و السابـــعاإلصـدار

 وليـد سرحــان. د:  المؤلف - محاضـرات نفسيــة 6سلوكيـات:  إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=21&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB37/eB37WS2015-Content.pdf 

 

  2015  ربيـــع  :  الثالثـــون  و الثامـــناإلصـدار
 محمد أحمد النابلسي.د:  المؤلف -جنــون اإلسـالموفوبيـا:  إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=58&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB38/eB38MN2015-Content.pdf 

 

  2015  صيــــف : الثالثـــون  و التاســـعاإلصـدار
 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة.د: المؤلف - الحسرة الوجودية: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=77&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB39/eB39MA2015-Content.pdf 

 

  2015  خريـــف :  ـــونبعراأل اإلصـدار

    صالح الدين فرح بخيت. د: المؤلف -دراسات سيكولوجية: األطفال الموهوبون: إسم الكتاب -
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=80&controller=product&id_lang=3 
  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB40/eB40SB2015-Content.pdf 

 

 

 عاما من الكدح 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع 79
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  2016إصــدارات العـــام 
 

  2016 - 2015  شتــــاء : ـــونبعراأل و الواحـــداإلصـدار

دى الطف: الكتابإسم  - ي أحرشـاو. د: المؤلف -  ـلالكفـاءات المعرفيـة ـل     الغاـل
  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB41/eB41RA2015 
 

 

  2016   شتــــاء :  ـــونبعراأل و الثانــــياإلصـدار 

. د: المؤلف -) الجزء األول(الدليل العلمي إلى مناهج البحث والقياس في علم النفس : إسم الكتاب -
 بشير معمرية

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=91&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB42/eB42MB2016-Content.pdf 

 

  2016   ربيــع : ـــونبعراأل و ـثلــالثااإلصـدار 

: المؤلف -) الثانيالجزء (الدليل العلمي إلى مناهج البحث والقياس في علم النفس : إسم الكتاب -
 بشير معمرية. د

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=218&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB43/eB43MB2016-Content.pdf 

 

  2016   ربيــع : ـــونبعراأل و الرابـــعاإلصـدار 

 أديـب العسالـي محمد. د: المؤلف - العـالج  في الطـب النفســي: الكتابإسم  -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=231&controller=product&id_lang=3 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB44/eB44MA2016-Content.pdf 

 
 
 
 

  2016   صيــف : ـــونبعراأل  و الخامـــساإلصـدار 

: المؤلف  - ومعاناة التنتهيسيكولوجيا الذاكرة الجمعية الفلسطينية ،ذاكرة حية : إسم الكتاب -
  كامل حسن كتلو. د

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=236&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB45/eB45KK2016-Content.pdf 

 

  2016   صيــف : ـــونبعراأل  و الســادساإلصـدار 

 بشيــر معمريـة. د: المؤلف -ادة سيكولوجيــا السعــ: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=243&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (والمقدمـة الفهـرس 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB46/eB46BM2016-Content.pdf 

 

  2016   خريـــف  :  ـــونبعراأل  و الثامــناإلصـدار 
 محمد اديب العسالي. د: لفالمؤ -البحوث العلمية الصحية : إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=256&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (ـة الفهـرس والمقدم
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB48/eB48AA2016-Content.pdf 
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 ـة في علــوم و طــب النفــسإصــدارات مكتبيـ

 

  2017إصــدارات العـــام 

: المؤلف - الخطاب العلمي والخطاب الديني وانعكاس ذلك على الصحة النفسية؟؟

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

  

  ) حر تحميل (ا���ـ�س وا�����ـ� 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=263&controller=product&id_lang=3 

بشير . د: المؤلف -الخصال االيجابيـة في الشخصية و قياسها في المجتمع الجزائري

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

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=273&controller=product&id_lang=3  

. د: المؤلف - 2ج.الخصال االيجابيـة في الشخصية و قياسها في المجتمع الجزائري

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

   ) حر
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=288&controller=product&id_l 
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إصــدارات مكتبيـ:اإلنجــازالثالــث

 

إصــدارات العـــام 
 

  2017  : ـــونبعراأل و التاســعاإلصـدار
الخطاب العلمي والخطاب الديني وانعكاس ذلك على الصحة النفسية؟؟: إسم الكتاب -
 مرسلينـا شعبـان حسـن. د

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

  

ا���ـ�س وا�����ـ� 

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

  

  2017  :  الخمســوناإلصـدار
الخصال االيجابيـة في الشخصية و قياسها في المجتمع الجزائري: إسم الكتاب -

 معمرية

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

  

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

 
  2017  : الخمســونالواحـدواإلصـدار

الخصال االيجابيـة في الشخصية و قياسها في المجتمع الجزائري: إسم الكتاب -
 بشير معمرية

 
الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

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

حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
ang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=288&controller=product&id_l
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-  

  "نفسانـــي" الكتــاب العربــي  -السلسلة المكتبية دليــل
  

  )2012 (   20العـــدد  الـى   ) 2006(   1العــدد  من :الجزء األول
  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة(دليل كتاب ال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=244&controller=product&id_lang=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  )2016 (  46دد الع الى  )2012(  21لعدد  رس و مقدمات األعداد من اكامل فها:الجزء الثاني
  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة(دليل كتاب ال
troller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=245&con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ) 2017(  51ددالع الى  )2016(  47العدد   و مقدمات األعداد من  ارسكامل فه:الجزء الثالث

  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة(دليل كتاب ال
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=274&controller=product&id_lang=3  
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس

 

ة(" أنفسكم ـاة طيـب ة أفضـل لحي ة نفسـي   )نحـو لياـق

 
 
 
 

 )اصدار الكتروني ( شبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.

 عمر هارون الخليفة. د.أ: 

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

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
rabpsynet.com/apneBooks/eB1OH2013http://www.a  

 أبو حالوة محمد السعيد عبد الجواد
syfound.com/index.php?id_product=222&controller=product&id_lang=3http://www.arabp  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB2MS2013  

 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة

 ) الكترونية نسخة (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=223&con

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB3MS2013  
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ة  2- ـاب العربي"سلسـل أنفسكم و في: "الكت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شبكة العلوم النفسية العربية دليل االصدارات على
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

 

  األول اإلصــدار 
: المؤلف - !دمـاغ أمـة في خطر: إسم الكتاب  -

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

  

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-rabpsynet.com/apneBooks/eB1OH2013

  

  الثانـــي اإلصــدار 
محمد السعيد عبد الجواد. د: المؤلف - النفسيـة المرونة: إسم الكتاب  -

syfound.com/index.php?id_product=222&controller=product&id_lang=3
  

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB2MS2013

 
  

  الثالـــث اإلصــدار 
محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د: المؤلف -حالـة التدفـق: الكتاب إسم -

(رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=223&controller=product&id_lang=3 

 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB3MS2013
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:نجــازالثالــثاإل

 
 

  الرابــع اإلصــدار 
 محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د: المؤلف - تخوين اآلخـر وإدانته  : إسم الكتاب - 

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=93&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-ks/eB4MS2013http://www.arabpsynet.com/apneBoo  

 

  الخامـــس  اإلصـدار 
 مرسلينا شعبان حسـن. د: المؤلف -  النفسـي ضرورة مجتمعية الدعم : إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=94&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB5MS2013  

 

  ـادسالســ  اإلصـدار 
عبد . د: المؤلف -ألف جلسة وجلسة لحظات مع فرويد في التحليل النفسي: إسم الكتاب -

 الهاديالفقير

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=60&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB6HF2014  

  

  السابـــع  اإلصـدار 
ة ا: إسم الكتاب - ـي اللـغ ي القوـم ل الوـع ة وتشكـي  الرخاوييحيى . د.أ: المؤلف - لعربـي

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=59&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB7RY2014  
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:الــثاإلنجــازالث

 

  الثامــــن  اإلصـدار 
 يحيى الرخاوي. د.أ: المؤلف -ـسو علــوم النفـ "العربيــة": إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=86&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB8RY2014-Content.pdf 

 

  التاســـع  اإلصـدار 
ـة في: إسم الكتاب -  ورات العربـي تأمـالت نفسـي   صادق السامرائي. د.أ: المؤلف - ةالـث

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=25&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB9SS2014  

  

  العاشـــر  اإلصـدار 
ي : بإسم الكتا -  ـاف النفسـي األوـل ـل اإلسع ـان: المؤلف   - دلـي ـة - جمال عثم س قصيع   مـي

http://www.arabpsyfound.com  
 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-arabpsynet.com/apneBooks/eB10OJ2015http://www. 

 
  

  الحادي عشـــر   اإلصـدار 
  محمـد كمـال الشريـف. د: المؤلف -ة اإليمــان سكينــ: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=81&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
pdfContent.-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB11KS2015  
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

  الثانـــي عشـــر  اإلصـدار 
ــة : إسم الكتاب -  ــة التوـب د الجـواد أبوحـالوة: المؤلف - حاـل د عـب   محمد السعـي

 ) الكترونية نسخة (اب رابط  شراء الكت
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=87&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB12MS2016  

  

  عشـــرث الثالـــ  اإلصـدار 
مرسلينا . د: المؤلف   -سلسلة الدوالي والمعاني ما بين اللغويين والتحليل النفسي : إسم الكتاب -

 شعبان حسن
 ) الكترونية خةنس (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=89&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB13MS2016  

  
 

  عشـــر الرابـــع  اإلصـدار 
  عبد الرحمان إبراهيم. د: المؤلف   -  1أعالم العرب في علوم النفس  : إسم الكتاب - 

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=219&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB14AI2016 

 

  "وفي أنفسكــــم" الكتــاب العربــي  السلسلة المكتبية دليــل
  

  )2016ربيع (  14الى العدد ) 2013شتاء ( 1كامل فهارس و مقدمات األعداد من  العدد :الجزء األول
  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة(دليل كتاب ال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس

 

 )إصدارات لجنة البحث و الدراسات في التراث العربإسالمي

 )اصدار الكتروني ( شبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm

  2013إصــدارات العـــام 
 

إدريس عبد السالم : المؤلف - الحكيم الترمذي و مدرسته في تحليل النفس اإلنسانية

 ) الكترونية نسخة (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=112

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1/eBT1WI2013

كفاح يحيى صالح .د: المؤلف -  الغزالي و جون ديوي نظرتهما للطبيعة اإلنسانية

 ) الكترونية نسخة (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=113

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT2/eBT2AK2013
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إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:ـازالثالــثاإلنجـ

ة أصدارات -3 إصدارات لجنة البحث و الدراسات في التراث العربإسالمي(" ـونالراسخ: "سلسـل
 
 
 
 
 
 
 
 

شبكة العلوم النفسية العربية دليل االصدارات على
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 

 

إصــدارات العـــام 

    2013   مـاي / األول    اإلصـدار 

الحكيم الترمذي و مدرسته في تحليل النفس اإلنسانية: إسم الكتاب - 
 شاهدي الوزاني

(ط  شراء الكتاب راب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=112&controller=product&id_lang=3 

 

الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1/eBT1WI2013-Content.pdf  

 

    2013   جوان /  الثاني  اإلصـدار

الغزالي و جون ديوي نظرتهما للطبيعة اإلنسانية: إسم الكتاب - 
  ريالعسك

(رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=113&controller=product&id_lang=3 

 

الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT2/eBT2AK2013-Content.pdf 
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 النفــس إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب:اإلنجــازالثالــث

 

    2013  أوت/  الرابع   اإلصـدار

 د: المؤلف -   اسحاق بن عمران و مقالة فيالماليخولياأنموذجا - نتراث الطب اإلسالمي م: إسم الكتاب - 
  بن احمد قويدر.

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=108&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT4/eBT4AG2013-Content.pdf 

 

     2013  أكتوبر / الخامس   اإلصـدار

صالح . د. أ: المؤلف -  النفس اإلنسانية لدى علماء النفس الغربين وعلماء النفس المسلمين: إسم الكتاب - 
  بن إبراهيم الصنيع

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=110&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT5/eBT5SS2013-Content.pdf  

 

  2014إصــدارات العـــام 
 

     2014  فيفري /  السادس   اإلصـدار

 حمدي فؤاد مصيلحي. د.أ: المؤلف -   االشارات النفسية عند ابن عطاء اهللا السكندري: إسم الكتاب - 

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=111&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT6/eBT6MH2014-Content.pdf   
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

    2014  فيفري /  السابع   اإلصـدار

 -   وبين المدارس النفسية"ابن فارس واألصفهاني"تصنيف المراحل العمرية بين: إسم الكتاب - 

 يعبد اهللا الطارق.د.أ: المؤلف
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=68&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT7/eBT7AT2014-Content.pdf  

 
 

    2014  أوت/ الثامـن  راإلصـدا

. أ: المؤلف - السيكولوجيا الحديثة والمنظور االسالمي  بين  االضطرابات النفسية: إسم الكتاب -

  أسمــاء بوعــود
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=67&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT8/eBT8AA2014-Content.pdf  

 

 

    2014   أكتوبر/ العاشر  اإلصـدار

نـزارعيـون .أ: المؤلف   -  االجتماعي عند العرب - نشوء وتطور الفكر النفسي  : إسم الكتاب -

  السـود
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=66&controller=product&id_lang=3 
 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
ntent.pdf Co-http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT10/eBT10NO2014  
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

    2014  ديسمبر/  الحادي عشر  اإلصـدار

ح بـن إبراهيـم صالـ. د: المؤلف   -  اإلنسان والنفس اإلنسانية لدى علماء التراث: إسم الكتاب -

 الصنيـع

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=100&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT11/eBT11SS2014 

 

     2014  ديسمبر/ الثانـي عشـر  اإلصـدار

مصطفــى ..د: المؤلف    -اإلنسـان فـي فكـر ابـن قيــم الجوزيــة: إسم الكتاب -

 عشــوي

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (ة الفهـرس والمقدمـ
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT12/eBT12AMCont&Pref.pdf 

 

  2015إصــدارات العـــام 
 

     2015   مارس/  الثالث عشـر  اإلصـدار

 مصطفـى عشـوي.د: المؤلف   -  ر مسكويهاإلنســان والكمـال في فكـ: إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3 

  

  ) حر تحميل (رس والمقدمـة الفهـ
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT13/eBT13AMCont&Pref.pdf 
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 ـدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــسإصـ:اإلنجــازالثالــث

 

     2015  جوان/ الرابــع عشـر  اإلصـدار
- Psychologie Socio-politique & éthique dans La pensée gréco-arabe & latine 

  (  Ame Société, Etat et Universalisme chez Avicenne) 

-   AlyY. ZAYOUR 

 ) رونيةالكت نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=65&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT14/eBT14ZACont&Pref.pdf 

 
     2015  الخامــس عشـر  اإلصـدار

 محمـد عثمـان المحيسـي: المؤلف   -الغضب من منظور نفسي اسالمي : إسم الكتاب -

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=227&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT15/eBT15MO2015 

 
 
 

 2016إصــدارات العـــام 
  

    2016  جانفــي/  الســـادس عشـر  اإلصـدار

 )نفساني سبق عصره بعشرة قرون(أبو زيد البلخي  -مصالح األبدان واألنفس   : إسم الكتاب      -
 مصطفى عشوي - مالك بدري   : تقديم ودراسة: المؤلف -  - 

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=92&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (رس والمقدمـة الفهـ
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT16/eBT16BMACont&Pref.pdf 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

 

    2016   مارس/  السابـــع عشـر  اإلصـدار

ي : إسم الكتاب -  ـي: المؤلف-آيــة االستئـذان والمشهــد األصـل   أحمــد المطيـل
 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=88&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT17/eBT17MACont&Pref.pdf 

 

  "الراسخــون: "السلسلـة المكتبية دليــل
2016ع ربي(  17الى  العدد ) 2013ربيع (1 كامل فهارس و مقدمات األعداد من العدد: الجزء األول  

  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة(دليل كتاب ال
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=232&controller=product&id_lang=3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
***   ****   ***  

  ارتباطات ذات صلة
 

  " الراسخـــــــون"  ةـــة  المكتبيــالسلسل

  العربإسالمي نفسيال التراث في والدراسة البحث لجنةاصـــدار
  

  على المتجر االلكتروني"  الراسخون"سلسلة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3 

 لراسخون على شبكة العلوم النفسية العربيةاصدارات ا  ـل دليـ
http://arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm  

  على الفايس بوك" الراسخون " 
477797115752776/?fref=nf-Series-https://www.facebook.com/Arrassikhun 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس

 

ي الوطـنواق(  "ض ة ـف ة النفسـي ي  ـع الصـح  )العرـب
 
 
 
 
 

 )اصدار الكتروني ( شبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm

  معن عبد الباري قاسم صالح

 ) الكترونية نسخة (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=71&controller=pr

 ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks

 عبد العزيز موسى ثابت. د: المؤلف

 ) الكترونية نسخة (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=70&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل ( الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB2TACont&Pref.pdf
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إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

ضالكتاب األبي": سلسلـة أصدارات -4

شبكة العلوم النفسية العربية دليل االصدارات على
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

  

  2012 االصـــدار االول

معن عبد الباري قاسم صالح.د: المؤلف–علم النفس في اليمن : ابإسم الكت - 

(رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=71&controller=product&id_lang=3 

  

الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB1MACont&Pref.pdf 

  
  2013     يــاالصـــدار الثان

المؤلف–الصحة النفسية في دولة فلسطين : إسم الكتاب - 

(رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=70&controller=product&id_lang=3 

  

الفهـرس والمقدمـة
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB2TACont&Pref.pdf 

 

 
 

عاما من الكدح 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع



 طــب النفــس إصــدارات مكتبيــة في علــوم و:اإلنجــازالثالــث

 

  

 2015     لـــثاالصـــدار الثا

ر: إسم الكتاب -  ي الجزاـئ ـة ـف ـوم النفسـي ع العل ـارك. د: المؤلف - واـق ن مب ـر ـب  زبي

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=73&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/WhiteBooks/WB3ZMCont&Pref.pdf  

 

  "األبيـض الكتـاب"المكتببة السلسلة دليــل
  

  )2016ربيــع (    3العـــدد   الـى   ) 2013شتـــاء (   1العــدد   من 
  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة(دليل كتاب ال

http ://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=232&controller=product&id_lang=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

***   ****   ***  

  ارتباطات ذات صلة
 

     " الكتـــاب االبيـــــض" سلسلـــــة المكتبيـــــةال
  واقع العلوم النفسية العربية

  على المتجر االلكتروني" الكتــاب االبيـض" 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3  

  

  على الفايس بوك" الكتـاب االبيــض" 
https://www.facebook.com/The-White-Book-Arabpsyfound-Publications--975406009211421/?ref=bookmarks 
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 ــب النفــسإصــدارات مكتبيــة في علــوم و ط

 

 ) اوراليوميـة حسـب المحـ رةالنشـ(""وراإلنسـان و التطـ

 
 
 
 
 
 
 
 

 )اصدار الكتروني ( شبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/Rakhaw  

  يحيــى الرخــاوي. د.أ: المؤلف
 ) الكترونية نسخة (

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=169&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn10  

  يحيــى الرخــاوي. د.أ: المؤلف
 ) الكترونية نسخة (

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=172&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSummer11Part1  

ـى الرخــاوي. د.أ: المؤلف   يحـي
 ) الكترونية نسخة (

http://www.arabpsyfound.com/index.php?

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSummer11Part1 
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إصــدارات مكتبيــة في علــوم و ط:اإلنجــازالثالــث

اإلنسـان و التطـ: سلسلـة أصدارات -5

شبكة العلوم النفسية العربية دليل االصدارات على
y/IndexeBRak.htmhttp://www.arabpsynet.com/Rakhaw

  

 2010  االصـــدار االول شتاء

المؤلف -  دراسة في علم السيكوباثولجي: إسم الكتاب - 
(رابط  شراء الكتاب 

//www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=169&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn10

  

 2011   خريف -الثانــي اراالصـــد

المؤلف - )1الجزء ( - ملف اإلدمان : إسم الكتاب - 
(رابط  شراء الكتاب 
x.php?id_product=172&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSummer11Part1

  

  2011  فــصي -الثالـــث االصـــدار

المؤلف - )1الجزء( - النفسي    ملف العالج: إسم الكتاب  - 
(رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=170&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookSummer11Part1
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس

 

  يحيــى الرخــاوي. د.أ: المؤلف 
 ) الكترونية نسخة (

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=171&controller=product&id_lang=3

  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn11Part2  

  يحيــى الرخــاوي
 ) الكترونية نسخة (

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=168&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
w.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12http://ww  

2012 

  يحيــى الرخــاوي
 ) الكترونية نسخة (

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=167&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy  

  يحيــى الرخــاوي. د.
 ) الكترونية نسخة (

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=35&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB7YRCont&Chap1 
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إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 2012  فــخري–الرابـــع  االصـــدار  

 - ) 2الجزء(- النفسي    ملف العالج-: إسم الكتاب
(رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=171&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookAutumn11Part2

  

 2012   اءــشت - الخامـــس االصـــدار

يحيــى الرخــاوي. د.أ: المؤلف - عندما يتعرى اإلنسان - 
(رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=168&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-w.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBookWinter12

  

2012ف ــع و صيــربي –الســـادس االصـــدار
يحيــى الرخــاوي. د.أ: المؤلف -  الفصام : إسم الكتاب-

(رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=167&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-/RakBookSpring&Summer12http://www.arabpsynet.com/Rakhawy

  

 2013اء ــشت–فــخري –السابـــع االصـــدار

.أ: المؤلف - في تجليات ماهو موت: إسم الكتاب- 
(رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=35&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
2.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB7YRCont&Chap1
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

  2014اء ــشت–فــخري –الثامـــن االصـــدار

  يحيــى الرخــاوي. د.أ: المؤلف -  اإلدراك : إسم الكتاب - 
 ) كترونيةال نسخة (رابط  شراء الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=34&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
2.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB8YRCont&Chap1  

 
  

  2015اء ــشت–فــخري –التاســـع االصـــدار 

ـات العواطـف: إسم الكتاب -  ـاوي. د.أ: المؤلف - الوجـدان و إضطراب ـى الرخـ  يحـي

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=109&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
2.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB9YRCont&Chap1  

 

  

 2016   ربيــع -العاشـــر االصـــدار

 يحيــى الرخــاوي. د.أ: المؤلف -  إظطرابات اإلرادة: إسم الكتاب - 

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=225&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
2.pdf-khawy/eB10YRCont&Chap1http://www.arabpsynet.com/Ra  

  

 2016ف ـــصي–الحـادي عشـر االصـــدار

 يحيــى الرخــاوي. د.أ: المؤلف -  اضطراباتالوعي: إسم الكتاب - 

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=230&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakSummer16 
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس

 

 )أفكــار نفسيــة لحيـــاة(- "ـاو مــاسواهــ

 )الكتروني  اصدار( شبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm

صادق . د: المؤلف -  )الجزء األول( -ما سواها

 ) الكترونية نسخة (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=32&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWMS1Cont&Pref.pdf

صادق . د: المؤلف -)الثانيالجزء ( -ما سواها

 ) الكترونية نسخة (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=31&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWMS2Cont&Pref.pdf  
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إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

و مــاسواهــ" : ة  المكتبية  سلسلــال -6
 

   
 
 

 
 

شبكة العلوم النفسية العربية دليل االصدارات على  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm 

 

  األول   دار ـاإلص

ما سواها و . . .أفكار نفسية لحياة: إسم الكتاب -

  السامرائي
(الكتاب  رابط  شراء

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=32&controller=product&id_lang=3  

الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWMS1Cont&Pref.pdf 

 
 

  الثانـــي  دار ـاإلص

ما سواها و . . .أفكار نفسية لحياة: إسم الكتاب -

 السامرائي

(رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=31&controller=product&id_lang=3 

  

الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWMS2Cont&Pref.pdf
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

  الثالـــث  دار ـاإلص

صادق . د: المؤلف -)الثالثالجزء ( -ما سواها و . . .أفكار نفسية لحياة: إسم الكتاب -

 السامرائي

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=85&controller=product&id_lang=3 

 

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWMS3Cont&Pref.pdf 

 
  الرابــــع  دار ـاإلص

صادق . د: المؤلف -)عالرابــالجزء ( -ما سواها و . . .أفكار نفسية لحياة: إسم الكتاب -

 السامرائي

 ) الكترونية نسخة (رابط  شراء الكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=85&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (دمـة الفهـرس والمق
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWMS4Cont&Pref.pdf 

 
  الخامــس  دار ـاإلص

صادق . د: المؤلف -)الخامسالجزء ( -ما سواها و . . .أفكار نفسية لحياة: إسم الكتاب -

 السامرائي

 ) الكترونية نسخة ( الكتاب شراء  طراب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=264&controller=product&id_lang=3  

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=264&controller=product&id_lang=3  
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 ـدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــسإصـ:اإلنجــازالثالــث

 

 "و ماسواهــــــا"دليل السلسلة المكتبية 

 
   )2017(  5دد العـ الى  ) 2014(   1العدد   ات األعداد من ل فهـارس و مقدمكامـ:الجزء األول

  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة(دليل كتاب ال
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3  

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

***   ****   ***  

 ارتباطات ذات صلة
 

   …"  وماسواهـــــــــــا" السلسلـــةالمكتبيـــــــة
  العلوم النفسية العربيةعلى شبكة " وماسوهـا" 

http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

  على المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية" وماسوهـا" 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3 

  على الفايس بوك" وماسوهـا" 
568068330023328/--Publications-Arabpsyfound-Sawahaa-Ma-s://www.facebook.com/Wahttp  
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس

 

 ) الرؤية من منظور مختلف( -"مقاربـــات

  اصدار الكتروني ( شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm

 صادق السامرائي. د: المؤلف

  ) الكترونية نسخة ( الكتاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=228&controller=produ

  ) حر تحميل (الفهـرس والمقدمـة 
http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM1SS2016  

 مرائيصادق السا. د: المؤلف

  ) الكترونية نسخة ( الكتاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=229&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (ا���ـ�س وا�����ـ� 
http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM2SS2016  

 وليد خالد عبد الحميد.د : المؤلف - 

  ) الكترونية خةنس ( الكتاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=250&controller=product&id_lang=3

  ) حر تحميل (ا���ـ�س وا�����ـ� 
http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM3WK2016  
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إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

  

مقاربـــات:  " سلسلـــة المكتبيةال -7
 

   
 
 
 
 

شبكة العلوم النفسية العربية دليل االصدارات على
http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm 

  

  األول  دار ـاإلص
المؤلف - ضفاف الطب النفسي العربي: ابإسم الكت -

الكتاب شراء  رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=228&controller=product&id_lang=3 

الفهـرس والمقدمـة 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM1SS2016

  

  الثانـــي  دار ـاإلص
المؤلف - من وحي الثورة التونسية : إسم الكتاب -

الكتاب شراء  رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=229&controller=product&id_lang=3 

ا���ـ�س وا�����ـ� 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM2SS2016

  

  الثالـــث  دار ـاإلص
- اإلفتراءات النفسانية ضد رسول اإلنسانية: إسم الكتاب - 

الكتاب شراء  رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=250&controller=product&id_lang=3 

ا���ـ�س وا�����ـ� 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM3WK2016
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 إصــدارات مكتبيــة في علــوم و طــب النفــس:اإلنجــازالثالــث

 

 

  الرابـــع دار ــاإلص
 إدريس شاهدي الوزاني.د: المؤلف -صراع من أجل اليقين: م الكتابإس -

  ) الكترونية نسخة ( الكتاب شراء  رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=284&controller=product&id_lang=3 

  ) حر تحميل (ا���ـ�س وا�����ـ� 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=285&controller=product&id_lang=3  

 
 

  "قاربــــاتم"السلسلة المكتبية دليــل 
  

  )2017(  4دد العـ الى  ) 2015(   1العدد   ات األعداد من ل فهـارس و مقدمكامـ: الجزء األول
  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة(دليل كتاب ال

nd.com/index.php?id_product=286&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfou  

  

  

  

  
  

  
***   ****   ***  

  ارتباطات ذات صلة

  النفس و الدين و الحياة  في   ..."اتــمقارب: "المكتبيــةةــسلسلال
  )من منظور مختلف ... الرؤية (

 

  على مؤسسة العلوم النفسانية العربية   ..."اتــمقارب"
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3  

  

  على الفايس بوك   ..."اتــمقارب"
1037164736374422-Muqarabat-https://www.facebook.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA/  
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس

 ســب النفــوم و طــم في علــمعاج
 

  جمال التركي –سفـي علـوم و طـب النفــ

تفتقر المكتبة النفسانية العربية الى المصطلح النفساني العربي الثابت والراسخ في 
  .الحديث جميع حقول علوم النفس، وهي أشد منه افتقارا للمصطلح 

الذي   معجم علوم وطب النفس، " : الموسع 

محتويا على أكثر من   :) إنكليزي - فرنسي 

 أكثر من  محتويا على :)عربي  –فرنسي 
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معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع
 

معاج: اإلنجـــاز الرابـــع

ـّ" مالمعجـ -1 فـي علـوم و طـب النفــ ”عالموس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

تفتقر المكتبة النفسانية العربية الى المصطلح النفساني العربي الثابت والراسخ في 
جميع حقول علوم النفس، وهي أشد منه افتقارا للمصطلح 

الموسع "  ار يدخل سعينا تأسيسفي هذا االط
  :  في ثالثة اصدارات ثالث جاء

فرنسي  -عربي (عربي   اصدار"       -
  ألف مصطلحا نفسانيا عربيا 36

فرنسي  -إنكليزي (انكليزي  " اصدار     - 
 مصطلحا نفسانيا انكليزيا ألف  44
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أكثر من   محتويا على :) )عربي   –إنكليزي  - فرنسي  ( اصدار فرنسي       -

  مصطلحا نفسانيا فرنسيا  ألف 32

تساهم هذه المعاجم، قد ساهمنا في اثراء المصطلح النفساني   يحدونا امل كبير ان
  النفس العربي رقيا باللغة العربية في حقول علوم و طب

غني عن الذكر أنه ال سبيل لتطور المصطلح اال بتنزيله من بطون امهات المعاجم 
، عندها اما يتجذر المصطلح استعماله في الممارسات البحثية و الدراسات المختصة    وتواتر

  و تترسخ مكانته واما يرتبك فتهتز مكانته و يختفي

  .واغناءه بالمصطلحات الراسخة  الثراء المعجم   و يبقى االمل في تعاونكم 

 

ـّـع   )فرنسي –انجليزي  -عربي(العربي  الموس
   

ـّـع"م المعجـ   اإلصدار العربي - سب النفـفــي علـوم و طـ” الموس
  )امصطلح 36646(   فرنسي –جليزي ان - عربي

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
  

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

***  ***   ***  
ـّـع في اصداره العربينموذج من المعجم    الموس

 ) حر تحميل ، الكترونية نسخة( - )5627(حرف األلف
www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aef.pdf 

 ) رح تحميل ، الكترونية نسخة( - )535( حرف الباء
www.arabpsynet.com/eDictBooks/Ba.aef.pdf 
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 

ـّـع اإلنكليزيـّـع في اصداره الموسنموذج من المعجم   –انجليزي ( اإلنكليزي الموس
  )عربي -فرنسي

 

ـّـع"المعجـم  وم و طـب النفـ” الموس   اإلنكليزياإلصدار  -  سفــي عـل
 )مصطلح  44142(  عربي - فرنسي-انجليزي

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

 ) حر تحميل ، الكترونية نسخة( - A(5112)حرف 
www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.efa.pdf 

  ) حر تحميل ، الكترونية نسخة( -B(1210)حرف 
www.arabpsynet.com/eDictBooks/B-efa.pdf 

 

ـّـع   )عربي –انجليزي  -فرنسي( الفرنسي الموس

ـم  ـع"المعج ـّ ـي” الموس ـوم و طـب النـف ـف   الفرنسياإلصدار  -  سعل
 )مصطلح  36646(  عربي-انجليزي- فرنسي

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

ـّـع في اصداره نموذج من المعجم  الفرنسيالموس  

 ) حر تحميل ، الكترونية نسخة( - A(3677)حرف 
www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.fea.pdf 

 ) حر تحميل ، الكترونية نسخة( -B(576)حرف 
fea.pdf-www.arabpsynet.com/eDictBooks/B  
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 

ـّـع"  ليــل المعجــمد  في علــوم وطــب النفــس " الموس
ـّـع الثالث االصدارات اذج الحروف االولى من ــنم   للمعجم الموس

 "  األلف"  مصطلحــــات حـــرف) فرنسي – إنكليزي - عربي( اإلصدارالعربي
 " :A" مصطلحــــات حـــرف) عربي– فرنسي - إنكليزي( اإلصداراإلنكليزي

  " :A" مصطلحــــات حـــرف) عربي – إنكليزي - فرنسي( رالفرنسياإلصدا
  رابط الدليل 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=253&controller=product&id_lang=3 
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 

  جمال التركي –سطـب النفــوم و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الذي  ، "ز في علوم وطب النفس المعجم الوجي
يعد نسخة مختصرة من المعجم الموسع في العلوم النفسانية، والذي نوجهه باالساس الى 

بالثقافة النفسانية، بشكل خاص لطلبة الطب النفساني وعلوم النفس، وهم 
 .يضعون اولى خطواتهم في هذا الحقل من العلوم

حتى ال يتيه  مصطلحات النفسانية التي نعدها اساسية، 
العربي في شعاب المصطلحات الدقيقة والفرعية، والتي تبعده عن أهم 
المصطلحات المطلوب التمكن منها في اول مراحل التخصص او االهتمام بالثقافة 

بعد أن  ذلك،  النفسانية، ثم له ان يتوسع بعد ذلك في المصطلحات الفرعية ما عن له
يكون قد تمكن من المصطلحات االساسية وترسخ في وعيه معانيها الثابتة و ترجماتها 

أملنا كبير أن يفي هذا المعجم الوجيز بالحاجيات الضرورية للطالب والمثقف 

الى  العربي، وأن يسد ثغرة في المكتبة النفسانية العربية لندرة مثل هذه القواميس الموجهة
 .هذه الشريحة من القراء المهتمين بالنفس و علومها
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اإلنجـــاز الرابـــع

  

ـوم و فـي عل" الوجيــز"المعجــم -2

المعجم الوجي " يطيب لنا ان نقدم للقارئ العربي     
يعد نسخة مختصرة من المعجم الموسع في العلوم النفسانية، والذي نوجهه باالساس الى 

بالثقافة النفسانية، بشكل خاص لطلبة الطب النفساني وعلوم النفس، وهم  كل مهتم 
يضعون اولى خطواتهم في هذا الحقل من العلوم

  

مصطلحات النفسانية التي نعدها اساسية، حرصنا ان نضع أمهات ال     
العربي في شعاب المصطلحات الدقيقة والفرعية، والتي تبعده عن أهم  القارئ 

المصطلحات المطلوب التمكن منها في اول مراحل التخصص او االهتمام بالثقافة 

النفسانية، ثم له ان يتوسع بعد ذلك في المصطلحات الفرعية ما عن له
يكون قد تمكن من المصطلحات االساسية وترسخ في وعيه معانيها الثابتة و ترجماتها 

 .الراسخة
  

أملنا كبير أن يفي هذا المعجم الوجيز بالحاجيات الضرورية للطالب والمثقف       

العربي، وأن يسد ثغرة في المكتبة النفسانية العربية لندرة مثل هذه القواميس الموجهة
هذه الشريحة من القراء المهتمين بالنفس و علومها
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 

 

 يــالعربالوجيـز
  

  العربياإلصدار  - سب النفـفــي علـوم و طـ” الوجيــز"م المعجـ
 فرنسي –انجليزي  -عربي 

  

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3 

 
 

  اإلنكليزي زالوجيـ
  اإلنكليزياإلصدار  - سب النفـفــي علـوم و طـ” الوجيــز"م المعجـ

  

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
  

 )عربي –فرنسي  - إنكليزي( ثالثي اللغة : أولإصدار

 )فرنسي  - إنكليزي( ثنائي اللغة : ثانإصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3 

 

 

  الوجيـزالفرنسي
  

  الفرنسياإلصدار  - سب النفـفــي علـوم و طـ” الوجيــز"م المعجـ
  

  ) معجمال شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

 )عربي -إنكليزي –فرنسي (ثالثي اللغة : أولإصدار

 )إنكليزي-فرنسي (ثنائي اللغة : ثانإصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3 
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 
 

 في علــوم وطــب النفــس"  "الوجيـــز" "  دليل المعجــم
 

  اذج الحروف االولى من المعاجم الثالثـــنم
 "  األلف"  مصطلحــــات حـــرف) فرنسي – إنكليزي - عربي( اإلصدارالعربي

 " A" مصطلحــــات حـــرف) عربي– فرنسي - إنكليزي( اإلصداراإلنكليزي
  " A" مصطلحــــات حـــرف) عربي – إنكليزي - فرنسي( اإلصدارالفرنسي

  رابط الدليل 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=254&controller=product&id_lang=3 
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 فــسمعاجــم في علــوم و طــب الن: اإلنجـــاز الرابـــع

 

 جمال التركي –- فــي علــوم الجنــس 

تفتقر المكتبة النفسانية العربية الى المصطلح النفساني العربي الثابت والراسخ في 

  جميع حقول علوم النفس وهي أشد منه افتقارا للمصطلح النفساني المختص

المعجم المختص في العلوم " لةفي هذا االطار يدخل سعينا تأسيس سلس

الذي نعرض فيه  " المعجم المختص في علوم الجنس

العربية ، الفرنسية : لترجمة مصطلحات علم النفس الجنسي باللغات الثالث من والى

لجنسي وبما نكون بهذا االصدار المعجمي في علم النفس ا

ان  في االختصاصات الدقيقة لهذا الفرع من العلوم، 

نكون قد ساهمنا في اثراء المصطلح النفساني العربي رقيا باللغة العربية في حقول علوم 

  غني عن الذكر أن المعجم يتطور بتطور استعمال مصطلحاته، فتترسخ مصطلحات 
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اإلنجـــاز الرابـــع

 

فــي علــوم الجنــس " صالمختـــ"ـم المعجـ3-

 

 

 

 

 
تفتقر المكتبة النفسانية العربية الى المصطلح النفساني العربي الثابت والراسخ في 

جميع حقول علوم النفس وهي أشد منه افتقارا للمصطلح النفساني المختص
        

في هذا االطار يدخل سعينا تأسيس سلس

المعجم المختص في علوم الجنس "والذي نستهله بهذا   النفسانية

لترجمة مصطلحات علم النفس الجنسي باللغات الثالث من والى 

  واالنكليزية

       

نكون بهذا االصدار المعجمي في علم النفس ا  يحدونا امل كبير ان

في االختصاصات الدقيقة لهذا الفرع من العلوم،   سيتبعه من اصدارات مستقبلية

نكون قد ساهمنا في اثراء المصطلح النفساني العربي رقيا باللغة العربية في حقول علوم 

  وطب النفس

       

غني عن الذكر أن المعجم يتطور بتطور استعمال مصطلحاته، فتترسخ مصطلحات 
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كما تختفي مصطلحات وتظهر أخرى تأخذ مكانها في المعجم، و    وتتراجع اخرى، 

  .ربيةالثراء واغناء المصطلحات النفسانية الع  يبقى االمل كبيرا في تعاونكم 

 

  المختــص العربــــي
  العربياإلصدار  - سب النفـفــي علـوم و طـ” المختص"م المعجـ

 فرنسي –انجليزي  -عربي 

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
//www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3http:  

  
 

  

  ســــينالمختــص الفر
  الفرنسياإلصدار  - سب النفـفــي علـوم و طـ” المختص"م المعجـ

  عربي –انجليزي -فرنسي
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

  

  

  المختــصاإلنكليــــزي
  اإلنكليزياإلصدار  - سب النفـفــي علـوم و طـ” المختص"م المعجـ

  يعرب - فرنسي –انجليزي
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3  
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 

 فــي علــوم الجنــس" المختــــص"المعجــــم دليل 
  اذج الحروف االولى من المعاجم الثالثـــنم

 "  األلف"  مصطلحــــات حـــرف) فرنسي – إنكليزي - عربي( اإلصدارالعربي
 " A" مصطلحــــات حـــرف) عربي– فرنسي - إنكليزي( صداراإلنكليزياإل

  " A" مصطلحــــات حـــرف) عربي – إنكليزي - فرنسي( اإلصدارالفرنسي
  رابط الدليل 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=255&controller=product&id_lang=3   
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 

 

  جمال التركي –لوجـداني إضطرابـات االمعجــم المختــص فـ4-
     

 

 

 

 

 

تفتقر المكتبة النفسانية العربية الى المصطلح النفسي العربي الثابت والراسخ في جميع حقول علوم   

  النفس وهي أشد منه افتقارا للمصطلح النفساني المختص

استهالله  والذي تم" المعجم المختص في علوم النفس"في هذا االطار يدخل سعينا لتأسيس سلسلة        

ترجمة مصطلحات علم النفس الجنسي باللغات  ، قدمنا فيه " المعجم المختص في علوم الجنس" بــ

  العربية ، الفرنسية واالنكليزية: الثالث من والى

العربية االصدار الثاني من هذه السلسلة والذي يتناول مصطلحات  اليوم نقدم للمكتبة التنفسانية        

، يتبعه مستقبال ) عربي -فرنسي - انكليزي(نستهلها باإلصدار االنكليزي   اضطرابات الوجدان،

  اإلصدار العربي و الفرنسي

أن نكون بهذا اإلصدار االنكليزي من المعجم المختص في مصطلحات اضطرابات  يحدونا امل كبير      

عربية رقيا بلغتنا العربية في اثراء قائمة المصطلحات النفسانية ال الوجدان ان نكون قد ساهمنا من موقعنا 

 في حقول علوم وطب النفس 

 غني عن الذكر أن المعجم يتطور بتطور استعمال مصطلحاته، فتتعزز مكانة مصطلحات وتتراجع مكانة
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 سمعاجــم في علــوم و طــب النفــ: اإلنجـــاز الرابـــع

 

وتأخذ مصطلحات جديدة مكانتها في المعجم النفساني العربي، و يبقى االمل كبير في تعاونكم   اخرى، 

  الثراء واغناء مصطلحات علوم النفس 

  المختــص العربــــي

ـم  ـوم و طـب النـف” المختص"المعج ـي عل   العربياإلصدار  -  سـف
 فرنسي –انجليزي  -عربي 

 ) المعجم شراء رابط ترونيةالك نسخة( - كامل المعجم

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

 

 المختــص اإلنكليــــزي
ـم  ـو” المختص"المعج ــي عل ب النـفف   اإلنكليزياإلصدار  -  سم و ـط

  عربي - فرنسي –انجليزي
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

 معاجـــم مصطلحـــات إضطرابـــــات الوجــــدان دليــــل
  

  )فرنسي  -إنكليزي –عربي ( :العربــي اإلصـدار
        )تحميل حر (  رابط مصطلحات حرف االلف

arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictAffectiveArFree.pdfhttp://www. 
  

  )عربي –فرنسي  -إنكليزي(  :العربــي  اإلصـدار
  )تحميل حر (  A رابط مصطلحات حرف

ng.efa/DictAffectiveEngFree.pdfhttp://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/E  

  رابط الدليل
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/index.ALMukhtass.htm 
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس

 

 فــي العلــوم و الطـــب

  العربياإلصدار  -ب طـالعلـوم و 
 فرنسي –انجليزي 

  مـان ابراهيـد الرحمـم، عب

  يـــال الترك
  القـة عـي، كريمــه الطارقـ

  ) المعجم شراء رابط الكترونية
dex.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/in 

  اإلنكليزياإلصدار  -ب طـالعلـوم و 
 عربي  -فرنسي 

  دريـــك بــة، مال

  يـــال الترك
  يـــــال نظمــكمارس 

  ) المعجم شراء رابط الكترونية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3 
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معاجــم في علــوم و طــب النفــس: بـــعاإلنجـــاز الرا

  

فــي العلــوم و الطـــب" النفسانــي"المعجــم 5-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العربــــي النفسانــي
علـوم و الفــي ” النفساني"م المعجـ

انجليزي  -عربي 
  

م، عبـار إبراهيـدالستـعب :إشراف

ال التركــجم :إعداد
ه الطارقـد اللـة، عبـف لطيفـيوس :مراجعة

الكترونية نسخة( - كامل المعجم
dex.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3

  

  ســــينالفر النفسانــي
علـوم و الفــي ” النفساني"م المعجـ

فرنسي  –انجليزي
  

ة، مالـــد عكاشــاحم :إشراف

ال التركــجم :إعداد
ارس ــان، فــد سرحــولي :مراجعة

الكترونية نسخة( - كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 

  اإلنكليــــزي النفسانــي
  الفرنسياإلصدار  -ب طـالعلـوم و الفــي ” النفساني"م المعجـ

  عربي  - إنكليزي   - فرنسي 

  
  اوــحرشي اــالغال ي، ـد النابلسـمحم :إشراف

  يـــال التركــجم :إعداد
  ىـر معلــب، يسـى شكيـر، مصطفـادي الفقيـد الهـعب :مراجعة

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
om/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.c 

  

 فــي العلــوم و الطـــب" النفسانــي"المعجــــم دليل 

  اذج الحروف االولى من المعاجم الثالثـــنم
 "  األلف"  مصطلحــــات حـــرف) فرنسي – إنكليزي - عربي( اإلصدارالعربي

 " A" مصطلحــــات حـــرف) عربي– فرنسي - إنكليزي( اإلصداراإلنكليزي
  " A" مصطلحــــات حـــرف) عربي – إنكليزي - فرنسي( اإلصدارالفرنسي

  رابط الدليل
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3 
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 

  جمال التركي-في علوم و طب النفس " ـيالتفاعلـــ" المعجـــم 6-
 

 

 

 

 
 

هالثالث على شبكة العلوم اصداراتتحوي قاعدة بيانات ثالثي اللغة،  ، معجمللعلوم النفسية التفاعلي
 مصطلح   113000النفسية العربية 

  :الخاصة بصفحات كل اصدار" نوافذ البحث"يتم البحث عن ترجمة المصطلحات من خالل  - 

بتطوره مع بمراجعة ترجمة المصطلح عند االقتضاء  و  يمتاز المعجم النفسي التفاعلي
  ر ترجمة يتغيأو  حذف مصطلحات أو  خالل امكانيةاضافة مصطلحات جديدة الزمن من

ارتباطات الغاء ترجمة مصطلح من خالل / تغيير/ اقتراح اضافة  هكل متصفح بإمكان -
  النماذج المرفقة

قواعد بيانات المعاجم الثالث بعد في ترجمة المصطلحات بتعديل ال/اإلضافة / يتم الحذف  -
 .و قبولها من طرف اعضاء الهيئة العلمية للشبكة دراسة المقترحات

  )مصطلح  32163/فرنسي -انجليزي  - عربي: (”يــالعرب التفاعلـــي“ 

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

  سيفرن/ انكليزي : عرض نتائج البحث

 جديد ادراج مقترح ترجمة مصطلح نفسي عربينموذج 

http://www.arabpsynet.com/AR/arForm.htm 
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 نفــسمعاجــم في علــوم و طــب ال: اإلنجـــاز الرابـــع

 

  )مصطلح  44142/عربي - فرنسي –انجليزي (: ”نكليــزياال التفاعلـــي“  

  ارتباط صفحة البحث

http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm 

  عربي/ فرنسي : عرض نتائج البحث

  ة مصطلح نفسي نكليزي جديدوذج ادراج مقترح ترجممن

www.arbpsynet.com/propeng/engPropForm.htm  

  )مصطلح  36646/عربي- انجليزي –فرنسي(” : ”فرنســيال التفاعلـــي“ 

 ارتباط صفحة البحث

http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm  

  عربي/ انكليزي :: عرض نتائج البحث

 فرنسي جديدادراج مقترح ترجمة مصطلح نفسي وذج من

www.arbpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm 
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 
-  

 

  جمال التركي –في علوم وطب النفس " ــجالمبرمــ"المعجـــم 7-
  

  

  

  

  

  

  ePsyDictCاإلصدار الكامل قرص ليزري
  

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

، ا في العلوم النفسية حلمصط 112919على )ثالثي اللغة ("  سي دي "يحتوي اإلصدار الكامل لـ 
  ثالث معاجمموزعة على 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=18&controller=product&id_lang=3 
 

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

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

 
  QIRي آ:I=JKD AD:ت اI6?ف اGول ND اI=JKD LM:<6:ت اGوCD E6 آA @?ف 6=>;:89 ا456ث

 

  ePsyDictAEاإلصدار العربي االنكليزي قرصليزري
  

  )عربي  . فرنسي. إنكليزي/ فرنسي .إنكليزي.عربي(
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=19&controller=product&id_lang=3 

 

  )ثالثي اللغة (عربي االنكليزي اإلصدار ال"  سي دي "يحتوي 
  معجمين، موزعة على نفسية ا في العلوم الحلمصط76297على 
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 معاجــم في علــوم و طــب النفــس: اإلنجـــاز الرابـــع

 
 
 

 )إنكليزي.فرنسي.عربي( المعجم النفسي العربي -

 )عربي. فرنسي. إنكليزي(   المعجم النفسي اإلنكليزي -
 

  ePsyDictAFإلصدار العربي الفرنسي اقرص ليزري 
 
 )عربي  .  إنكليزي. فرنسي/ إنكليزي  .فرنسي.عربي(
3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=42&controller=product&id_lang=  

 )ثالثي اللغة ( الفرنسيعربي اإلصدار ال"  سي دي "يحتوي ثالثي اللغة،  

 معجمين، موزعة على ا في العلوم النفسية حلمصط68787على 

 )إنكليزي.فرنسي.عربي( المعجم النفسي العربي -

  )عربي. إنكليزي. فرنسي(  لفرنسيالمعجم النفسي ا -
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 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس

 

 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس
 

  

  جائــزة الشبكــة للتميــز في علــوم وطــب النفــس-1
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 2010سنة ” جائزة شبكة العلوم النفسية العربية“أسست  -

مية مميزة، و في ذلك تكريم رمزي لعلم من اعالم يطلق سنويا على الجائزة اسم شخصية عل -

 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  -

 )من تاريخ الجائزة ( في رقي العلوم النفسية العربية  للعشر سنوات األخيرة  شكَّل إضافة هامة   -
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 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس

 

  ةالجـائـــــزالفائزون ب
  ) ســــم النفـــي علـــف( 2010جائزة العام 

 ئزة عبد الستار ابراهيم لشبكة العلوم النفسية العربيةجا

 السودان–عمر خليفة الهارون . د.أ:الفائز

  ”العربي الوطن في النفس علم توطين“:مؤلفه عن
  

  )الطـــب النفسانـــيي ـــف( 2011جائزة العام 
 

 جائزة محمد احمد  النابلسي لشبكة العلوم النفسية العربية 

 مصر –ي الشربيني احمد لطف. د:الفائز

 ”االكتئاب عالج و فهم الى الدليل“:مؤلفه عن
  

  ) ســــم النفـــي علـــف( 2012جائزة العام 
 

 جائزة مالك بدري  لشبكة العلوم النفسية العربية

 سوريا/ محمد ايمن عرقسوسي السعودية .د:الفائز

 اإلسالمي االرتقائي التفكر  " :مؤلفه عن

IslamicTranscendentalMeditation (I.T.M) 

  )الطـــب النفسانـــيي ـــف( 2013جائزة العام 
  2013جـائزة يحيى الرخاوي لشبكة العلـوم النفسيـة العربيـة 

 2013حجب جائزة الشبكة لعام تم 
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  ) ســــم النفـــي علـــف( 2014جائزة العام 
 

  2014لشبكة العلوم النفسية العربية عمر خليفة الهارونجائزة

  الديــن فـرح عطـا اللـهصـالح . د:الفائز

 سيكولوجية دراسة الموهوبون األطفال :مؤلفه عن

  )الطـــب النفسانـــيي ـــف( 2015جائزة العام 
 

  2015لشبكة العلوم النفسية العربية شةأحمدعكاجائزة

  سمير كوته. د:الفائز

  الفلسطنيين األطفال لدى للصدمة التالية النفسية اإلضطرابات :مؤلفه عن

  

  ) ســــم النفـــي علـــف( 2016زة العام جائ
 

  2016 للعام لشبكة العلوم النفسية العربية البشير معمرية جائزة

 مصر-سامية بكري عبد العاطي. د.أ:الفائزة
  "العقالني التفكير نفس علم "الذكاء اختبارات تفتقده ما:ترجمتهاكتاب عن
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  "ـي العلـــوم النفسانيــــة فـ المفلحـــون"التكريم بلقــب-2

  

  
  
  
  
  

  مكرمـــــــونالاالساتذة و االطباء 
  

 ) ســــم النفـــي علـــف( 2010للعام " المفلحون " تكريم بلقب 
  

  بكةالش تكرم
  ) مصر ( النفس علم –ابراهيم الستار عبد البروفيسور

  " النفسانية العلوم في المفلحون” :بلقب
  

  بها فاز والتي 2010 للعام العربية النفسية العلوم شبكة جائزة  على الكريم هاسم اطالق بمناسبة
  الخليفة هارون عمر البروفيسور

 
  )الطـــب النفسانـــيي ـــف( 2011للعام " المفلحون " تكريم بلقب 

  الشبكة تكرم
  )لبنان ( النفساني الطب –النابلسي  احمد محمد  البروفيسور

  " النفسانية العلوم في المفلحون” :بلقب
  
  

  بها فاز والتي 2010 للعام العربية النفسية العلوم شبكة جائزة  على الكريم هاسم اطالق بمناسبة
  الشربيني لطفي احمد البروفيسور
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 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس

 

 ) ســــم النفـــي علـــف( 2012للعام " المفلحون " تكريم بلقب 
 

  الشبكة تكرم
 بدري مالك  البروفيسور

  " النفسانية العلوم في المفلحون” :بلقب
  بها فاز والتي 2012 للعام العربية النفسية العلوم شبكة جائزة  على الكريم هاسم القاط بمناسبة

  عرقسوسي ايمن محمد البروفيسور
 

 )ي الطـــب النفسانـــيـــف( 2013للعام " المفلحون " تكريم بلقب 

  الشبكة تكرم
 )مصر ( النفساني الطب –اويـالرخ ىـيحي البروفيسور

  " النفسانية لعلوما في المفلحون” :بلقب
  

 2013 للعام العربية النفسية العلوم شبكة جائزة  على الكريم هاسم اطالق بمناسبة

  
 ) ســــم النفـــي علـــف( 2014للعام " المفلحون " تكريم بلقب 

 

  الشبكة تكرم
 ) السودان(  النفس علم - ارونــاله ةـخليف رـعم  البروفيسور

  " النفسانية العلوم في المفلحون” :بلقب
  

  بها فاز والتي 2014 للعام العربية النفسية العلوم شبكة جائزة على الكريم هاسم اطالق بمناسبة
 اهللا عطا فرح الدين صالح البروفيسور
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 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس

 

 )ي الطـــب النفسانـــيـــف( 2015للعام " المفلحون " يم بلقب تكر
 

  الشبكة تكرم
 )مصر ( النفساني الطب –ةــعكاش دــأحم البروفيسور

  " النفسانية العلوم في المفلحون” :بلقب
  

  بها فاز والتي 2015 للعام العربية النفسية العلوم شبكة جائزة  على الكريم هاسم اطالق بمناسبة
  كوته سمير روفيسورالب

 ) ســــم النفـــي علـــف( 2016للعام " المفلحون " تكريم بلقب 
 

  الشبكة تكرم
 )الجزائر ( النفس علم –ةــمعمري رــالبشي ورــالبروفيس

  " النفسانية العلوم في المفلحون” :بلقب
  

  بها فاز والتي 2016 للعام العربية النفسية العلوم شبكة جائزة  على الكريم هاسم اطالق بمناسبة
   العاطي عبد بكري سامية البروفيسور

  
 )ي الطـــب النفسانـــيـــف( 2017للعام " المفلحون " تكريم بلقب 

 

  الشبكة تكرم
 النفساني الطب –العسالــي أديــب محمــد ورــالبروفيس

  " النفسانية العلوم في المفلحون” :بلقب
  

  2017 للعام العربية النفسية العلوم شبكة جائزة  على الكريم هاسم اطالق بمناسبة
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 "الراسخـــون فــي العلـــوم النفسانيـــة " التكريم بلقــب -3
  

  

  
 

 
 
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ات من ابرز العلماء ـشخصي 10  شبكة العلوم النفسية العربيةكرمت  تاسيسهاالعاشرة لىذكربمناسبة ال
  :بلقب ربـالنفسانيين الع

   "!ـــــ ��ا��ا��ــــ�ن �ــــ� ا���ــــ�م ا����" 
rabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdfwww.a  

  

  التكريم بعد هذا التاريخ سنويا  واصلليت
  مكرمـــــــونالاالساتذة و االطباء 

  )الطــب النفسانـــي ي ـــف ( 2004للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

  2004 العام الشبكة تكرم
  ) مصر (انيالنفس الطب–الرخــاوي يحيــى البروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”
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 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس

 

  )علــم النفــس ي ـــف ( 2005للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2005 العام الشبكة تكرم
ـد يسورالبروف ـار عـب ـم السـت ـم – ابراهـي   ) مصر ( النفــس عـل

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”

  )الطــب النفسانـــي ي ـــف ( 2006للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2006 العام الشبكة تكرم
  ) مصر ( النفساني الطب – عكاشــة احمــد البروفيسور

  بلقب
 ”النفسانية علومال في راسخونال”

  

  )علــم النفــس ي ـــف ( 2007للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2007 العام الشبكة تكرم
  ) لبنان ( النفــس علــم – حجـازي مصطفــى البروفيسور

  بلقب
   ” النفسانية العلوم في راسخونال”

  

  )انـــي الطــب النفسي ـــف ( 2008للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2008 العام الشبكة تكرم
  )لبنان( النفساني الطب – النابلســي .أ محمـد البروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”
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 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس

 

  )علــم النفــس ي ـــف ( 2009للعام  " الراسخون  "التكريم بلقب 

  

   2009 العام الشبكة تكرم
  )لبنان( النفــس علــم–علــي زيعـــور البروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”

  )الطــب النفسانـــي ي ـــف ( 2010للعام  " الراسخون "  التكريم بلقب

  

   2010 العام الشبكة تكرم
  ) العراق/ أمريكا( النفساني الطب -رائيالسامـ صـادقالبروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”

  

  )علــم النفــس ي ـــف ( 2011للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2011 العام الشبكة تكرم
  ) مصر ( النفــس علــم -حفنــــي قــدريالبروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”

  

  )الطــب النفسانـــي ي ـــف ( 2012للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2012 العام الشبكة تكرم
  ) األردن ( النفساني الطب – التكريتــي عدنـان البروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”
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 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس

 

  )علــم النفــس ي ـــف ( 2013للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2013 العام الشبكة تكرم
  ) مصر ( النفــس علــم – قالخالـ عبـد أحمـد البروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”

  )الطــب النفسانـــي ي ـــف ( 2014للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2014 العام الشبكة تكرم
  ) األردن ( النفساني الطب - سرحــان وليـــدالبروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”

  
  )علــم النفــس ي ـــف ( 2015للعام  " الراسخون " كريم بلقب الت

  

   2015 العام الشبكة تكرم
  ) مصر ( النفــس علــم–صفــوان مصطفـــىالبروفيسور

  بلقب
  ”النفسانية العلوم في راسخونال”

  
  )الطــب النفسانـــي ي ـــف ( 2016للعام  " الراسخون " التكريم بلقب 

  

   2016 لعاما الشبكة تكرم
  ) لبنان ( النفساني الطب – كـــرم إيلــي البروفيسور

  بلقب
 ”النفسانية العلوم في راسخونال”
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  "الكراسـي العلميـة "على اء العلماء الراحلون 

سنويا، شخصية " الشبكة" تكريما للرواد الراحلين من علماءنا في الطب النفسي و علم النفس، تكرم 

  .وم النفسية لكرسي البحث العلمي في الع

  مكرمـــــــون

  

 تكريما للبروفيسور الراحل تم تاسيس

  " 2014كرسي سليم عمار لألبحاث في اضطرابات الفصام 
  لسليم عمارإرتباط لوحة التكريم  

http://www.arabpsynet.com/ScChair2015/AmmarChair2015.pdf

 ة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي
http://www.arabpsynet.com/ScChair2015/RadhiChairTxt2017.pdf  

 تكريما للبروفيسور الراحل تم تاسيس

 " 2016بحاث و الدراسات العربية في التحليل النفساني 

 

 عاما من الكدح 134

اإلنجــــاز الخامــــس

  

اء العلماء الراحلون التكريم باطـالق اسم -4
  

  

  

  

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

كرسي البحث العلمي في الع"طبنفسية عربية باطالق اسمها على 

مكرمـــــــونالالراحلون 

  

  تونس -م عمار سلي البروفيسور الراحل
  

تكريما للبروفيسور الراحل تم تاسيس

كرسي سليم عمار لألبحاث في اضطرابات الفصام " 
إرتباط لوحة التكريم  

http://www.arabpsynet.com/ScChair2015/AmmarChair2015.pdf 
ة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسيإرتباط دعو

http://www.arabpsynet.com/ScChair2015/RadhiChairTxt2017.pdf

  
  

 مصطفى زيور  البروفيسور الراحل
  

تكريما للبروفيسور الراحل تم تاسيس

بحاث و الدراسات العربية في التحليل النفساني كرسي مصطفى زيور لأل" 
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 جوائــز و تكريـــــم: اإلنجــــاز الخامــــس

 

  
  إرتباط لوحة التكريم لمصطفى زيور

http://www.arabpsynet.com/ScChair2016/ZiwarChair2016.pdf  
  

   إرتباط دعوة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي
http://www.arabpsynet.com/ScChair2016/ZiwarChairTxt2016.pdf  

  
  

 2017لألبحاث و الدراسات  النفسانية من منظور اسالمي  "  رسي أسامة الراضي ك" 
  تكريما للبروفيسور الراحل تم تاسيس

 2017لألبحاث و الدراسات  النفسانية من منظور اسالمي  "  كرسي أسامة الراضي " 
  إرتباط لوحة التكريم  ألسامة الراضي

http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChair2017.pdf  

 إرتباط دعوة التعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي
http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdf 
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 »ن. ع.ش«زات ــــع  لمنجــــوي الرابــــاب السنــــالكت

 ���������������������4444دد�
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 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة

 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة
 

 

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

  "نفسانيـــات
  )2006  خريف( 12 الـى العـــدد)  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=238&controller=category&id_lang=3  

  )2009خريف  ( 24الـى  العـــدد )  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=239&controller=category&id_lang=3  
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المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس
 

المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

مجــــالت: لالرابـــط االو 
 

 "نفسانيـــات" ة العربيـــة ــالمجل ����
  

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

 

نفسانيـــات"دليــل المجلـــة العربيـــة 
)  2004  ربيع(   1 من العــدد :الجزء االول 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=238&controller=category&id_lang=3:الرابط

  
  
  
  
  
  
  

  

)  2007ربيع  (   13من العــدد :الجزءالثاني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=239&controller=category&id_lang=3:الرابط
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 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

 

  )2012خريف ( 36الـى العـدد ) 2010ربيع  -شتاء (  26- 25من العــدد  :الجزءالثالث
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=240&controller=category&id_lang=3:الرابط

 
 
 
 
 

 
 
 

  )2017ربيع&شتاء(  53- 52الى  العدد ) 2013ربيع  & شتاء (  38- 37العدد من  :الرابعالجزء
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=266&controller=category&id_lang=3:الرابط

  
  
  
  
  
  
  

  

 
 "بصائـــر نفسانيــة"مجلـــة  ����

  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3:الرابط
  

  " بصائـرنفسانيـة" مجلـة دليل
  

 )2016 -2015  شتاء(   13 الـىالعـــدد)  2010  شتاءوربيع(   1 العــددمن  :األولالجزء 
  =controller=category&id_lang=351http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category&:ابطالر
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 بـــــكت:  يـــالثانالرابـــط 
 

 )إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس( "يـنفسان"اب العربي ـالكت: السلسلة المكتبية �
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3:الرابط

 

  "نفسانـــي" الكتــاب العربــي   دليــل
  

  )2012 (   20العـــدد  الـى   ) 2006(    1العــدد  من  :الجزء األول
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=244&controller=category&id_lang=3:الرابط

 
 
 
 
 
 
 
 

  )2016  (  46دد الع  الى   )2012(  21لعدد  كامل فهارس و مقدمات األعداد من ا :الجزء الثاني
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=245&controller=category&id_lang=3:الرابط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ) 2017(  51ددالع  الى   )2016(  47العدد   و مقدمات األعداد من  ارسكامل فه :الجزء الثالث
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=274&controller=category&id_lang=3:الرابط
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ـاة طيبنح("مـأنفسكو فـي "ي ـاب العربـالكت: السلسلة المكتبية �  )ةو لياقـة نفسية أفضل لحي
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3:الرابط

 

  "وفي أنفسكــــم" الكتــاب العربــي  دليــل
 

  )2016ربيع  ( 14الى العدد ) 2013شتاء ( 1كامل فهارس و مقدمات األعداد من  العدد  :الجزء األول
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=233&controller=category&id_lang=3:الرابط

 
  

 
 
 
 

 
 

  )العلـوم النفسانيـة في البالد العربيةواقـع ("الكتــاب األبيــض"  :السلسلة المكتبية ����
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3:الرابط

 
  "ضــاألبيـ ابــالكتـ"  ـلـدليـ

  

ـاء (   1العــدد   من  ـ ى   ) 2013شـت ـع (    3العـــدد   اـل   )2016ربـي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=232&controller=category&id_lang=3:الرابط
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 )النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي("الراسخــون: "ة المكتبيــةــالسلسل ����
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3:الرابط
 

  "الراسخــون" دليــل
 

  2016ربيع (  17العدد  الى ) 2013ربيع (1 كامل فهارس و مقدمات األعداد من العدد: الجزء األول
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=232&controller=category&id_lang=3:الرابط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـاور("ـــوراإلنســان والتط: "السلسلة المكتبية ����  )النشــرة اليوميــة حســب المحـ
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3:الرابط
 

ـاة("واهــاوماس: " السلسلة المكتبية ���� ـ ـار نفسيــة لحـي  )أفكـ
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3:الرابط
 

 "و ماسواهــــــا"ل ــدلي

 

   )2017(  5دد العـ الى  ) 2014(   1العدد   ات األعداد من ل فهـارس و مقدمكامـ :ولاألالجزء
 id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=234&controller=category&:الرابط
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 )الرؤية من منظور مختلف(" مقاربات:  " السلسلة المكتبية ����
 

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3:الرابط

 

  "مقاربــــات"ل ــدلي
  

  )2017(  4دد العـ الى  ) 2015(   1العدد   ات األعداد من ل فهـارس و مقدمكامـ: الجزء األول
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=286&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  

  
  

  
 

  معاجــــم: ثـــالثالالرابـــط 
 

ـّـع"المعجـم  ����  )تونس ( جمال التركي  - ـوم و طـب النفـسفـي عل” الموس
  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

ـّـع"المعجـم  -   اإلصدار العربي - سعلـوم و طـب النفـفــي ” الموس
  )امصطلح 36646(   فرنسي –انجليزي  -عربي

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( -كامل المعجم
d_product=12&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?i  

  

ـّـع"المعجـم  -   اإلنكليزياإلصدار  - سفــي علـوم و طـب النفـ” الموس
 )مصطلح  44142(  عربي - فرنسي- انجليزي

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( -  كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3 
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ـّـع"المعجـم  -   الفرنسياإلصدار  - سفــي علـوم و طـب النفـ” الموس
 )مصطلح  36646(  عربي-انجليزي-فرنسي

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( -  كامل المعجم
.arabpsyfound.com/index.php?id_product=14&controller=product&id_lang=3http://www  

  

ـّـع"  دليــل المعجــم -  في علــوم وطــب النفــس " الموس
  

  syfound.com/index.php?id_product=253&controller=product&id_lang=3http://www.arabp: رابط الدليل 
 

 )تونس ( جمال التركي  -فـي علـوم الطـب و النفـس" الوجيـز"المعجـم  ����
  

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

  

  العربياإلصدار  - سفــي علـوم و طـب النفـ” الوجيــز"المعجـم  -
 فرنسي –انجليزي  -عربي 

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

  اإلنكليزياإلصدار  - سفــي علـوم و طـب النفـ” الوجيــز"المعجـم  -
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

 )عربي –فرنسي  - إنكليزي(  ثالثي اللغة: أولإصدار

 )فرنسي  - إنكليزي( ثنائي اللغة : ثانإصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3  

  

  الفرنسياإلصدار  - سفــي علـوم و طـب النفـ” لوجيــزا"المعجـم  -
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

 )عربي -إنكليزي –فرنسي (ثالثي اللغة : أولإصدار

 )إنكليزي-فرنسي (ثنائي اللغة : ثانإصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3  
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 في علــوم وطــب النفــس"  "الوجيـــز" "  لمعجــمدليل ا -
  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=254&controller=product&id_lang=3: رابط الدليل

 
 فـي علـوم الطـب و النفـس" تـصالمخ"المعجـم  ����

  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  )تونس ( جمال التركي  -الجنـس فــي علـوم ” المختص"المعجـم 
  العربياإلصدار -

 فرنسي –انجليزي  -عربي 

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
ntroller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&co  

  

  الفرنسياإلصدار -
  عربي –انجليزي -فرنسي

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
t=16&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_produc  

  

  اإلنكليزياإلصدار -

  عربي - فرنسي –انجليزي
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

 فـي علـوم الجنـس" المختــص"المعجــم  دليل  -
  رابط الدليل 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=255&controller=product&id_lang=3   
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  )تونس ( جمال التركي  -إظطرابـات الوجـداني فـ”المختص"المعجـم 
  العربياإلصدار -

 فرنسي –نجليزي ا -عربي 

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3  

  
  ليزياإلنكاإلصدار -

  عربي - فرنسي –انجليزي
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

 )تونس ( جمال التركي  -)قرص سي دي ( "جــــالمبرم"م ـــعجالم ����
  

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

  

  ePsyDictCلكامل اإلصدار ا -
  

  )عربي. إنكليزي. فرنسي/عربي. فرنسي. إنكليزي/إنكليزي.فرنسي.عربي(
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=18&controller=product&id_lang=3 

 

  ePsyDictAEاإلصدار العربي االنكليزي  -
  

  )عربي  . فرنسي. إنكليزي/ فرنسي .إنكليزي.عربي(
ng=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=19&controller=product&id_la 

 

  ePsyDictAFاإلصدار العربي الفرنسي  -
 

 )عربي  .  إنكليزي. فرنسي/ إنكليزي  .فرنسي.عربي(
&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=42&controller=product 
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 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

 

 اعداد جماعي -النفسانـــي في العلــوم و الطــبم ــالمعج ����
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  العربياإلصدار  -طـب العلـوم و الفــي ” النفساني"المعجـم  -

 فرنسي –انجليزي  -عربي 

  مـان ابراهيـالرحم دـم، عبـار إبراهيـدالستـعب :إشراف

  يـــال التركــجم :إعداد
  القـة عـي، كريمــه الطارقـد اللـة، عبـف لطيفـيوس :مراجعة

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
abpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3http://www.ar  

 

  اإلنكليزياإلصدار  -طـب العلـوم و الفــي ” النفساني"المعجـم  -

 عربي  -فرنسي  –انجليزي

  دريـــك بــة، مالـــد عكاشــاحم :إشراف

  يـــال التركــجم :إعداد
  يـــــنظم الــارس كمــان، فــد سرحــولي :مراجعة

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3  

  

  الفرنسياإلصدار  -طـب العلـوم و الفــي ” يالنفسان"المعجـم  -

   عربي  - إنكليزي    -فرنسي 

  اوــي احرشــالغال ي، ـد النابلسـمحم :إشراف

  يـــال التركــجم :إعداد
  ىـر معلــب، يسـى شكيـر، مصطفـادي الفقيـد الهـعب :مراجعة

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3 
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 لكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـةالمتجـر اإل: اإلنجــازالسـادس

 

 فــي العلــوم و الطـــب" النفسانــي"المعجــــم دليل  -

  &controller=product&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252: رابط الدليل

  

 موسوعـــة األعــــالم ����
  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3:الرابط
  

  إعالنــــات:  ـــعالراب.الرابــط
 

 ار في شبكة العلوم النفسية العربيةاإلشهــ ����
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  1عــــدد -ـــة اإلعالنيـــــة المساحـ
 و االستقبال صفحة متحركةأعلى اعالنية مساحة:لخصائصا

  :التالية الصفحات أعلى
 وظائف جمعيات، معاجم، مؤتمرات، كتب، مجالت، نفسانيون،

   "صم 4.93 / صم 23.94" مقاس الصورة-
  الشراء تاريخ  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة- 
  

  2عــــدد -إلعالنيـــــة المساحــــة ا
 و االستقبال صفحة متحركةأعلى اعالنية مساحة:لخصائصا

  :التالية الصفحات أعلى
 جمعيات، معاجم، مؤتمرات، كتب، مجالت، نفسانيون،

 وظائف

   "صم 4.93 / صم 23.94" مقاس الصورة-
  الشراء تاريخ  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة- 
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 اإلشهــار فــي المتجــر اإللكترونـــي ����

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  1عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
hp?id_product=115&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.p 

  

 االستقبال، صفحة يسار مشتركةأعلى اعالنية مساحة:الخصائص
 3و 2 عدد االعالنية المساحات يمين على

 على ترسل ، " صم 11.85 / صم 20.61"مقاس الصورة-
 للمؤسسة االلكتروني البريد

  الشراء ختاري  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة- 
  

 2عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=118&controller=product&id_lang=3 

  

 على االستقبال، صفحة يمين ثابتةأعلى اعالنية مساحة:الخصائص
  1 عدد االعالنية المساحة  يسار

 البريد على ترسل ،  "صم 5.85 / صم 10.13" مقاس الصورة-
 للمؤسسة االلكتروني

  الشراء تاريخ  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة- 
  

 3عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=119&controller=product&id_lang=3 

 

 على االستقبال، صفحة يمين ثابتةأعلى اعالنية مساحة:الخصائص
 1 عدد االعالنية المساحة  يسار

 البريد على ترسل ،  "صم 5.85 / صم 10.13" مقاس الصورة-
 للمؤسسة االلكتروني

 الشراء تاريخ  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة-
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 4عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=120&controller=product&id_lang=3 
 

 على االستقبال، صفحة يمين ثابتةأسفل اعالنية مساحة:الخصائص
   5عدد االعالنية المساحة  يمين

 البريد على ترسل ،  "صم 7.12 / صم 10.19" مقاس الصورة-
  للمؤسسة االلكتروني

  الشراء تاريخ  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة- 
  

 5عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=121&controller=product&id_lang=3 
 

 الصفحتين ،بين االستقبال صفحة أسفل ثابتة اعالنية مساحة:الخصائص
 . 6 و 4 عدد االعالنيتين

 البريد على ترسل ،  "صم 7.12 / صم 10.19" مقاس الصورة-
 للمؤسسة االلكتروني

 الشراء تاريخ  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة-

  

 6عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=122&controller=product&id_lang=3 
@ @

  يسار على االستقبال، صفحة يسار أسفل ثابتة اعالنية مساحة:الخصائص
   6 عدد االعالنية المساحة

 البريد على ترسل ،  "صم 7.12 / صم 10.19" مقاس الصورة-
  للمؤسسة االلكتروني

  الشراء تاريخ  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة- 
@ @
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 7عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
nd.com/index.php?id_product=123&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfou 

@ @
@ @

  8 عدد االعالنية المساحة  يمين على االستقبال، صفحة  اعالنيةأسفل مساحة ثابتة: الخصائص
  للمؤسسة االلكتروني البريد على ترسل ،  " صم 3.78 / صم 20.35 " مقاس الصورة-
  الشراء تاريخ  من بداية اشهر ثالثة المساحة حجز مدة -
 

  8 عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=124&controller=product&id_lang=3 

  

  7المساحة االعالنية عدد   صفحة االستقبال، على يسار تةأسفل ثاب مساحة اعالنية:الخصائص
  ، ترسل على البريد االلكتروني للمؤسسة " صم 3.78/ صم  10.16"الصورة مقاس -
  تاريخ الشراء  مدة حجز المساحة ثالثة اشهر بداية من -

 

  مسانـــدة:  الخامـــس الرابـــط
  

 ويـــي و المعنـــم العلمـــالدع ����
 =category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller:الرابط

  )2017( الشريــك الفخــري الراسـخ فـي علـوم النفـس 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3  

 

   (بعد تقديم طلب في الموضوع ( يتمتع بهذه العضوية االطباء واالساتذة االتي ذكرهم :يةوالعضـ

 وعربية في علوم وطب النفس   بجوائز عالمية  المكرمون   -

 " الراسخون في العلوم النفسانية" بلقب   المكرمون   -

 اعضاء الهيئة االستشارية لشبكة العلوم النفسية العربية  -

 بأن تشرفت جائزة الشبكة حمل اسمهم الكريم رمزيا  ون المكرم  -

 االمتيــــازات

 2017على البريد الشخصي كامل العام " اصدارات الشبكة " تلقي  -
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  )2017(  الشريـــك الشرفــي المميــز فـي علـــوم النفــس
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3  

 

 )  بعد تقديم طلب في الموضوع : ( االتي ذكرهم  يتمتع بها االطباء واالساتذة:ةالعضـوي 

 اعضاء الهيئة العلمية للشبكة  -

 الفائزون بجوائز الشبكة -

 "بصائر نفسانية"و" نفسانيات " الذين اشرفوا على الملفات العلمية بمجلة  -

 كةاصدار اعمالهم ضمن السلسالت المكتبية للشب  الذين تم  -

  المتمتعون بعضوية الشبكة و الذين قدموا خدمات جليلة لها -

  على البريد الشخصي 2017تلقي اصدارات الشبكة للعام:االمتيــازات
 

 يــــم التشجيعـــالدع ����
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

 )2017( السنوى التشجيعي للشريك الفخري الماسي المميز  االشترك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  

 

تقديم اشتراك دعم لشبكة العلوم النفسية  - :شــروط العضـــوية
 دوالر 3000 العربية قيمته 

على البريد االلكتروني " اصدارات الشبكة " تلقي  -ــازاتاالمتي 
 2017الشخصي كامل العام 

  تلقي آخر ما صدر عن الشبكة على البريد االلكتروني الشخصي- :هديــة الترحيــب

  

 )2017(  السنوى التشجيعي للشريك الفخري الماسي االشترك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 

 دوالر 1000 تقديم اشتراك دعم لشبكة العلوم النفسية العربية قيمته  -ويةشـروط العضـ

لكتروني على البريد اال" اصدارات الشبكة " تلقي  -ــازاتاالمتي
 2017الشخصي كامل العام 

تلقي آخر ما صدر عن الشبكة على البريد :بهديـة الترحيـ
  االلكتروني الشخصي
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 )2017( وى التشجيعي للشريك الشرفي الذهبي السن االشترك
 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=127&controller=product&id_lang=3 

  

كة العلوم النفسية العربية قيمته تقديم اشتراك دعم لشب:- ويةالعض شروط
 دوالر 500

على البريد االلكتروني " اصدارات الشبكة " تلقي  -االمتيــازات
 2017الشخصي كامل العام 

  تلقي آخر ما صدر عن الشبكة على البريد االلكتروني الشخصي:- الترحيــب هديــة
 

  "نـ. ـ ع . ـش":  الســـادسالرابـــط 
  

 ع لشبكـة العلـوم النفسيـة العربيـةـالراب ويـالكتــاب السنـ ����
  

   "أرابسينــــات / شعــن "

  2017 - 2003 الكــدح مــن عامـــا عشــرة أربعــة إنجــازات 

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14YearsPart1.pdf 
 
 

 اتــــد بيانـــقواع ����
 

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=1 
  

 النفسية الدراسات و األبحاث- - - - 
 النفسية الدراسات و بحاثاإل بيانات قاعدة في البحث

www.arabpsynet.com/paper/default.asp  
 

 

 الطنفسيـةوالعلمنفسيـة اإلصدارات بنك-

 الطنفسيـةوالعلمنفسيـة اإلصدارات بيانات قاعدة  في البحث
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp 
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 العلمنفسيـة و الطنفسيـة اإلطروحات بنك-
 الطنفسيـةوالعلمنفسيـة اإلطروحات بيانات قاعدة  في البحث

 http://arabpsynet.com/These/default.asp 
 

  العلميــة السيــر بنك-
 النفسانيون أطباء

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

 النفس علم وأخصائيو أساتذة
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 

  

   )2017مارس  31إلى  2016 أفريل 1من ( ـةالحصـاد المهزلــ".. المتجـر اإللكترونــي 

http://www.arabpsyfound.com 
  

  الدوريـــات والمجــالت
 

  "نفسانيات " المجلة العربية  �
  )مزدوجة   منها 13(36  بالمتجر المنزلة مجموع االعداد 

  )تحميل مجاني ( "نفسانيات " المجلة العربية دليل 

  إصدارات   4:بالمتجر صدارات الدليلمجموع ا

 "بصائر نفسانية " مجلة  �
  13روني بالمتجر االلكتالمنزلة مجموع االعداد 

  )تحميل مجاني ( "بصائر نفسانية " مجلة دليل

  إصدار واحد:  بالمتجر صدارات الدليلمجموع ا

  5:  عدد النسخ التي تم بيعها

   27:التى تم تحميلها ا مجانا " الدليل " عدد نسخ 
  ***   ***   ***  
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 المكتبيــة  اإلصــدارات
  

 )إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس (  : "يـــنفسان"ي ــاب العربــالكت �
  48بالمتجر المنزلة صدارات مجموع اال

  )اني تحميل مجإصدارات ، 3  ( "نفساني" العربي كتابالدليل 
  

ـاة طيبــة(:"مــأنفسكو فـي " ي ــاب العربــالكت �  )نحــو لياقــة نفسيــة أفضــل لحيـ
  13بالمتجر المنزلة  االصداراتمجموع 

  )تحميل مجاني اصدار واحد ،   ("وفي أنفسكــم"العربي كتابال:دليل
  

ـاور("اإلنســان والتطـــور" � ـة حســب المحـ  )النشــرة اليومـي

  11بالمتجر المنزلة  صداراتاالمجموع 
  

 ) النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي( "الراسخــون: "السلسلة المكتبية �

  15بالمتجر المنزلة  االصداراتمجموع 

  )تحميل مجاني اصدار واحد ، (الراسخـون" سلسلـة: دليل
  

 )الرؤية من منظور مختلف( "مقاربات :  " السلسلة المكتبية �

  3بالمتجر المنزلة  الصداراتامجموع 

  )تحميل مجاني اصدار واحد ،  (مقاربات " سلسلـة: دليل
  

وم النفسانيـة في البالد العربية (" الكتــاب األبيــض: " السلسلة المكتبية �   )واقـع العـل
  3بالمتجر المنزلة  االصداراتمجموع 

 ) تحميل مجانياصدار واحد ،  (الكتـاب األبيـض" سلسلــة: دليل
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ـاة(" وماسواهــا: " السلسلة المكتبية � ـة لحيــ ـار نفسـي  )أفكـ

  4بالمتجر المنزلة  االصداراتمجموع 

  )تحميل مجاني اصدار واحد ، ( اسواهــاوم"  سلسلـة :دليل
  6:  عدد النسخ التي تم بيعها

  20: التى تم تحميلها ا مجانا" الدليل " عدد نسخ 
  ***   ***   ***  

  النفسانيـــةوالموسوعات  المعاجـــم 
 

اصدار عربي، اصدار انكليزي، اصدار :  اصدارات 3(  في علوم وطب النفس" سعوالم"المعجم  �

 )فرنسي 

  )تحميل مجاني اصدار واحد ، (في علوم وطب النفس "  الموسع"  دليل المعجم

اصدار عربي، اصدار انكليزي، اصدار :  اصدارات 3(  في علوم وطب النفس" الوجيز"المعجم  �

 )فرنسي 

  )تحميل مجاني اصدار واحد ، ( في علوم وطب النفس" الوجيز"  دليل المعجم

اصدار عربي، اصدار انكليزي، اصدار :  اصدارات 3(  والطـب العلـوم في" النفساني"المعجم  �

  )فرنسي 
  )تحميل مجاني اصدار واحد ، ( والطـب العلـوم في"  النفسانـي"  المعجـم"دليل 

 )اصدار عربي، اصدار انكليزي، اصدار فرنسي :  اصدارات 3( الجنس في علوم " المختص"المعجم  �

 )اصدار واحد ، تحميل مجاني ( نسفي علوم الج"  المختص"  دليل المعجم

  )اصدار عربي، اصدار انكليزي:  اصدارات 2( اضطرابات  الوجدان  في " المختص"المعجم  �
  )اصدار واحد  (حرف األلف  –)  1الجزء ( في العلوم النفسية موسوعة االعالم  �

  3:  عدد النسخ التي تم بيعها

  24: التى تم تحميلها مجانا " الدليل " عدد نسخ 
  ***   ***   ***  
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  *للمتجـر االلكترونـي للمؤسسـة  ـام االولحصــاد العــملخـص 
  14:  مجموع عدد النسخ التي تم بيعها

 71:  مجانا  التى تم تحميلها" الدليل " عدد نسخ  

 )ال تتجاوز مستحقات احدى السكرتريات لشهر واحد ( ......... = مداخيل للعام االول

  في المائة من كامل موازنة المتجر االلكتروني  5=  النسبة  السنوية لمداخيل العام االول

  

  ...) 31/03/2017 -  01/04/2016(يطفـئ شمعتـه األولـى  االلكترونـي رـالمتج

 رسالــة رئيــس المؤسســة

  
 

استجابة لطلب عديد االساتذة و االطباء لتيسير حصولهم على اصدارات " المتجر االلكتروني"كنا اطلقنا  
 ...الشبكة

  ...هذا العام االول، كانت دون التوقعات الى حد كبير ومخيبة لآلمال  نتائج 
الشبكة وقائمة اصدقاء الشبكة على  انطالقا من عدد المسجلين في قائمة مراسالت...توقعاتنا كانت دنيا     

% 2بتغطية تكاليف المتجر وبنسبة  شهريا تسمح % 1مواقع التواصل االجتماعي، قدرنا ان نسبة التسوق بــ 
وما زاد عن ذلك يسمح بتطوير الشبكة و تحديث عتادها و " شبكة العلوم النفسية العربية " تغطي تكاليف المتجر و

  0.1%  ال تتعدى في افضل االشهر الــ فإذا بالنسبة  ، توسيع طاقمها السكريتري
   

المتجر " بذل جميع اعضاء الفريق العامل بمؤسسة العلوم النفسية العربية وسعه النجاح                 
التسوق االلكتروني، الى سكرتيرية الشبكة الى   الى المشرفة على  بداية من خبير المحاسبات  "االلكتروني 

ادارته الى مختصين في التجارة   اتخذنا جميع األسباب النجاز المتجر، سلّمنا... البرمجة و المعلوماتيةمهندسي 
االلكترونية وإلى خبير المحاسبات ، توقفنا في مناسبات عديدة للتعريف بالمتجر وما حواه من اصدارات شبكة 

االسبوع السنوي الثاني "  ان في هذاآخرها ك  ،... 50مع تخفيضات تصل الى  العلوم النفسية العربية، 

  ...، ليبقى الحصاد مفزعا" في علوم وطب النفس   "ــن.ـعـ.شــ"  الصدارات
مواصلته تعني  ازاء هكذا وضع، بالنسبة لخبير محاسبات المؤسسة، األمر واضح، المشروع لم ينجح،       

  ...المزيد من الهدر واسراف الموارد وارتفاع الخسائر
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: هو امتداد للمشروع العلمي الكبير" المتجر االلكتروني ... " لكني أرى الموضوع من زاوية مختلفة          
حضاري، يتجاوز البعد المادي، نجاحه غير مرتبط بما   مشروع فكري  هو   ،"شبكة العلوم النفسية العربية " 

لكن في  ر تطورها و مواصلة رسالتها، لما تحتاجه الشبكة ييس  يوفره من مداخيل، ربما كان توفير الحد األدنى
الى ان يتعذر ... غيابه لن يتعطل المشروع، يتواصل بما سمحت به امكانات مؤسسها و دعم قلة من اصدقائه

في زمن   حسبنا شرف المحاولة والسعي ، علينا ذلك، عنها نعلن توقيف هذا المشروع العلمي االكاديمي الرائد
  اال من اتاه بقلب سليم... ان يحتسب ما قدمناه عمال صالحا يوم ال ينفع سائلين اهللا   الهوان العربي،

  
 

***    ***    *** 

 النفسيـــة العربيــــة ـة العلــوممؤسســ
   التشجيعيــةالعضوية   ات اشتراكــ

 )2017(  الراســـــخ الفخـــري الشريــــك عضويــــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3  

  

 )2017(  ـزالمميـــ ـيالشرفــ ـكالشريــ ةعضويـــ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

  

  )2017(   ـزالمميـ ــيالماسـ الفخـــري ـكالشريـ ـةعضويـ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  

  

 )2017(   يالماســ ـريالفخــ ـكالشريــ ـةعضويــ
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3 

   

 )2017(  ـــيالذهبـ ــيالشرفــ ـكالشريـ ةعضويـــ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

 

 الشبكة دعم لمسار رقي العلوم النفسانية و خدماتها الصحية في اوطانناعضويتكم ب
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 ــوم النفسيــة العربيـــةمؤسســـة العلـ: إنجـــازات مستقبليـــة

 

 ـةــبيمؤسســـة العلـــوم النفسيــة العر: إنجـــازات مستقبليـــة
 

 ) نحو لياقة نفسانية أفضل(  النفسانيـــة  ــة للصحـــ  ربصائـــ دىمنتـــ
  

  

  

  

  
  

الى اطالع األطباء النفسانيين  "النفسانيـــة   منتـــدى بصائـــر للصحـــــة"  يهدف تأسيس
بآخر مستجدات علوم وطب النفس والى رفع مستوى الوعي الصحي النفساني لعامة   وعلماء النفس في تونس 

 المهتمين بالصحة النفسانية وخدماتها

، اثنتان موجهتان الى المختصين في علوم وطب النفس واثنتان الى علمية فصليةندوات  يعقد المنتدى     
  عامة المهتمين بالصحة النفسانية

   "لقـــاء الخبــــــــــراء"  : المنتديات الخاصة                 -1
  األسبوع األخير من شهر ديسمبر واألخير من شهر مارس - خريف و كل ربيع  تنعقد سنويا كل 
  موجهة حصريا لالطباء وعلماء النفس 

  "لقـــاء مــــــع الخبـــــــــراء" : المنتديات العامة                -2
  األسبوع األخير من ديسمبر واألخير من شهر جوان -شتاء و كل صيف  تنعقد سنويا كل

  دماتها الصحيةموجهة لعامة المهتمين بالصحة النفسانية بهدف رفع مستوى اللياقة النفسانية وخ

  العربية والفرنسية  :لغة المنتدى        -

 )مؤقتـــــا( احدى نزل مدينة صفاقس التونسية  :مكان انعقاد الندوات        -
 

 دحعاما من الك 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع 159



 مؤسســـة العلـــوم النفسيــة العربيـــة: إنجـــازات مستقبليـــة

 

  ـةفس بالنسبة للمنتديــــات الخاصـ
  عامة المهتمين بالصحة النفسانية وخدماتها في كامل البالد التونسية بالنسبة

أدعوا جميع األطباء النفسانيين وعلماء النفس التونسيين الراغبين في االنضمام الى الهيئة التأسيسية العداد 
تكرم التواصل مع رئيس مؤسسة العلوم النفسية الدكتور 

  )  رونَتبصـ ــي أَنفُِسكُـم أَفَالوف(  ةلألبحـاث و الدراسـات النفسانيـ

حرث الواقع  ، لحاجتنا الكبيرة الىمركز عربي لألبحاث والدراسات النفسانية

حتى نساهم من موقعنا في التغيير  ضعة الصول البحث العلمي المنهجي
 .تاريخنا المعاصر ايجابيا في المناخ النفسي العربي الذي يشهد ترديا مفزعا في السنوات االخيرة من 

تمت الدعوة اليه   ،"المستقل  المركز العلمي "على التأسيس لهذا 
قانونه  للمشاركة في لجنته التأسيسية ووضع  ، تلقينا رغبة العديد من االساتذة واالطباء 

يبقي  ، تعاون لتوفير الدعم الالزم لهذا المركز، بعد عام ونصف افتقدنا أي 

ال يمكن التأسيس لهذا المركز دون  ، اذ لحين توفير اعتمادات او جهات راعية
  واسعة للواقع النفساني العربي توفير حد ادنى من االمكانيات تسمح باجراء دراسات نفسانية جادة 

 
 دحعاما من الك 160

إنجـــازات مستقبليـــة

  :الفئات المستهدفة        -
فس بالنسبة للمنتديــــات الخاصـي علم الناألطباء النفسانيين وأخصائي* 
عامة المهتمين بالصحة النفسانية وخدماتها في كامل البالد التونسية بالنسبة* 

  اللجنة التأسيسية للمنتــــدى      -
أدعوا جميع األطباء النفسانيين وعلماء النفس التونسيين الراغبين في االنضمام الى الهيئة التأسيسية العداد 

تكرم التواصل مع رئيس مؤسسة العلوم النفسية الدكتور  )قصد الحصول على الوصل القانوني (  القانون األساسي
  وارسال السيرة العلمية    جمال التركي

  

لألبحـاث و الدراسـات النفسانيـ  ربصائـ  ـزمركـ
  

  

  

  

  

  

  

مركز عربي لألبحاث والدراسات النفسانية تأسيس ياتي التفكير في 

ضعة الصول البحث العلمي المنهجيالخا العربي بالدراسات النفسية الجادة 

ايجابيا في المناخ النفسي العربي الذي يشهد ترديا مفزعا في السنوات االخيرة من 
   

على التأسيس لهذا " مؤسسة العلوم النفسية العربية " عملنا في
، تلقينا رغبة العديد من االساتذة واالطباء 2016 بداية العام

  األساسي
   

لتوفير الدعم الالزم لهذا المركز، بعد عام ونصف افتقدنا أي  جهات عربية تواصلنا مع كنا 

لحين توفير اعتمادات او جهات راعية حاليا هذا المشروع غير مفعل 

توفير حد ادنى من االمكانيات تسمح باجراء دراسات نفسانية جادة 
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  الكراســــي العلميـــة
  

  نفستكريما للرواد الراحلين من علماءنا في الطب النفسي و علم ال

  شبكة العلوم النفسية العربية تكرم 
  

 في اضطراباتالعربية  و الدراسات  لألبحاث  عمار سليم  كرسي :2015العام  �
  )تونس (   الفصــام

 

www.arabpsynet.com/ScChair2015/AmmarChair2015.pdf  

  
  عمار الضطرابات الفصامالبروفيسور  سياكرالأبحاث  العمال   لكبرىالمحاور ا

  

  مصطفى زيور مفصلة للبروفيسور سيرة علمية   

  اضطرابات الفصام في عمار كامل نصوص أعمال البروفيسور جمع و عرض         -

  العلمية  أعماله   جميع   ملخصات   عرض        -

  اضطرابات الفصام في بيةفهرسة موسعة لألبحاث العر إعداد         -

  اضطرابات الفصام في  فهرسة موسعة لألطروحات العربية إعداد        -

   

  العلمي الكرسي هذا    أعمال دعوة التعاون النجاز

  

  :شبكة العلوم النفسية العربية" تدعوا

اف االساتذة الكرام المهتمين بأعمال البروفيسور عمار و بالتحليل النفسي، الراغبين في االشر -
 على اعمال هذا الكرسي تكرم ارسال السيرة العلمية

 المؤسسات  االكاديمية الراغبة في رعاية هذا الكرسي تكرم التواصل -

  تكرم مدنا بها عمار عناوين الكترونية ألحد أفراد أسرالبروفيسور متوفرت لديه من -
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التحليل   و الدراسات العربية في لألبحاث  مصطفى زيور كرسي ": 2016العام    �
  ) مصر(   النفساني

  
www.arabpsynet.com/ScChair2016/ZiwarChair2016.pdf  

  

  البروفيسور زيور للتحليل النفسي كرسيأبحاث  العمال   المحاور الكبرى

  مصطفى زيور مفصلة للبروفيسور سيرة علمية  
  التحليل النفساني في  زيور كامل نصوص أعمال البروفيسور   جمع و عرض         -
  العلمية أعماله  جميع   ملخصات  عرض        -
  التحليل النفساني في فهرسة موسعة لألبحاث العربية إعداد         -
  التحليل النفساني في فهرسة موسعة لألطروحات العربية إعداد        -
   

  العلمي الكرسي هذا    أعمال النجاز دعوة التعاون

  :شبكة العلوم النفسية العربية" تدعوا

النفسي، الراغبين في االشراف االساتذة الكرام المهتمين بأعمال البروفيسور زيور و بالتحليل  -
 على اعمال هذا الكرسي تكرم ارسال السيرة العلمية

 المؤسسات  االكاديمية الراغبة في رعاية هذا الكرسي تكرم التواصل -

 تكرم مدنا بها زيور عناوين الكترونية ألحد أفراد أسرة البروفيسور متوفرت لديه من -

 

النفسانية من منظور  الدراسات  و  ألبحاثا  الراضي أسامة  كرسي :2017العام  �
  )السعودية(   اسالمي

  

  
http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChair2017.pdf  

 

  البروفيسور اسامة الراضي كرسيأبحاث  العمال   المحاور الكبرى

  اسامة الراضي فصلة للبروفيسورم سيرة علمية   -
 الراضيالبروفيسور  اسالمي منظور من النفسانية  والدراسات األبحاثكامل   جمع وعرض   - 
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  العلمية  أعماله  جميع   ملخصات عرض     -
  اسالمي منظور من النفسانية  والدراساتفهرسة موسعة لألبحاث  إعداد     -
لألبحاث  لالصدارات المكتبية و االطروحات الجامعيةفهرسة موسعة  إعداد        -

  اسالمي منظور من النفسانية  والدراسات
   

  العلمي الكرسي هذا    أعمال النجاز دعوة التعاون

 
هذا الكرسي العلمي منذ تأسيسه، ويبقى مفتوحا، و غير محددة الزمن الى حين ق اعمال تنطل -

 جهوزية االعمال الخاصة به 

 من النفسانية  والدراساتألبحاث االساتذة الكرام المهتمين بأعمال البروفيسور الراضي وبا -
 ل معنا، الراغبين في المشاركة في  اعمال هذا الكرسي تكرم التواص اسالمي منظور

 ندعوا المؤسسات  االكاديمية الراغبة في رعاية هذا الكرسي تكرم التواصل -

ندعوا المؤسسات الحكومية او الخاصة الرغبة دعم مشروع هذا الكرسي العلمي بتوفير  -
 اعتمادات مادية له لكرم التواصل

او   دنا بهام الراضي  عناوين الكترونية ألحد أفراد أسرة البروفيسور متوفرت لديه ندعوا من -
 مدهم عنوان الشبكة للتواصل معنا

 اعمال هذا الكرسي العلمي بانجاز" شبكة ال"  تتكفلفي غياب اي دعم  -
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 FWو�� �)5�� ا'\�3�� ا'W @م �#W'1 اW6� 
���� ,��%&�`# #�mا� ����ور/ �'��Nا� ���Wا� 

 d\� ا'+ي,  ا'ا/� ا�M�@i,  ا�(�#� ا'9Wوم, 
Oi:�� �{u� �� O�U  ,�5درو: eآ1 إ � أ�

O:@it�U  ,��dة | و� &��دة &%\�3- � ا'56(
 وإ����ط ��-(�� و&@ة ��vه� &�رات ,9داد ا'�

��دة آ�H$  ,��oه�- �:)U � ا'`از �< إ#�ا$�
F&رbا >�bا'@�@د ز�< |,  وا �#W'1 ا� �iا�  
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 ا�$�riم '�HAW وا'�3&� ا]�@ط ا���ئ,  ا'\���
1W3'�# 1�{bا. 

 

=�bوا ��/�\#o#  ,ص���b9ون وا�%iأ$%�ة ه= ا� 
=�b�5 ا'�,  ورآ�/9ه� اG, ��� $ ل���bا 

�@اه�ه� �,  &�iار:�ا� و�\` ���H,  ا>��ر:
=�b�6 ا'� وا� F $ F`� ��/�\#أ Xt 3ا�  ,
]�%i, � وا'i@ا}1,  وا'��ح ا'u3ح #\�}�

 ا'Zrورا,�{�Wiا� C� و�(��� ز����  ,
��دة ا�W`��ت �C ا'i@اF $ �U وا'�Hدرiا�  ,
,  ��H�c إe وأ�+ه� $ ��� وا'3i@ق�. 

 

�� وا'56(�#W'م ا@ W ' ��= -  ا'\�3�# �� 
#� ا�1W6 ه� -  :�HAلW'ا'@�2ء ا'\��3 ا 

�'qiا� �� ¡@اه�UWوأ�@ار� ا� ��% W'ا 
O,ءا��Uو � ا�#�ا$�� وأآ@ا�O,  ا�دراآ�

�� ا'���Wا���  ,� $�3Nل ا�@HW' أ#\�ء ��bا | 
�� #@د&�)#�6, ��H-�\, FW�, eإ �:@H, ���� 

�� ا'(�\@��#W'ا �� HW'ا � ا'uز�� وا'\�3�
Hti'�� ��U�W'ا ��,  ا'� @آ���Wوا� � ا'�ور:

,  ا> (�ء أ:���� | :�ور �� �2`ا#�ت
 .ا'\(اء و�@اآ��5

 

� وه�#¢ �#� ا'@ا&C | ¢ّ+رت  �W'ا  ,pt5{وأ 
 |  �� إ¥�#�� �9ًء:H, � {@# O,إ¢�ه� 

O�ا� ا'\�3�� ا'W @م أن وأآ�ت,  وأه�اOU و�
  , '¦���ن وا�%�W ا'3دي ا'5\�ء | &r@ى 2ورة
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5� ا'�U�Hmت �< وأ��§��Nا� | C&6@ق واi� ���'إ 
 ا'ª5�i أ}�ب ���¨� وM5�#,  �\�� و!وم

 .وO,�:@i�w �@ا$o#O ا'� @ك وا�2`اب

 

� ر-�'� وإ��:@«H:  ,¬�\i�, 1HW'ا �#W'ا >� 
Mه��ن ��i�5'ل وا'��1 اu�'ه9ا و��9,  وا 
�3�\$ �)' r5: ى ا'�@ء واbد'� ا>�H/� و:

Xوا'~اه  ,�Wi5:ت $< و��ا' � ا'� ا'� 5�
O �� eإ ��:U و `�م  ,>W9:9 | و�W, �� O�U 

 وا9kا/=,  وا'\(��ت اتوا��(��ر ا�ارات �<
 ا'�%mi�: ���U 1آ C��y O�U. 

 

 ®��W :�$@�� ا�b@ار ا'3��ض ا�1W6 وه+ا
�¯��% ' Oi:+�i# �w °�: د��H:و:\%�,  إ 

O� وآ \�,   @'O ا�uء ��� � �< و:9:�,  ,@ه
O)�± ��5تH# ����dإ ��\�H: F $ Oأ� >' 

 ر-�'� | و-�%��,  :\`3��:@\i'ا'\��3 ا 
| وا�:�HدWا'�6| ا� >� � ا'\3@س أو²#
 وو2@ح ا'Zr5i �3�9 إe وا'�ا$�,  وا'HW@ل
� �1r '(�,  وا'� @آ�� ا'\�3�� ا'ؤ:

�\,�W%i�w eق إ�U´ �$@'ا'���� ا������ ا 
 ا'\5�1`W�5 ا�W#   .ا�%�1 ا'3(

��� �� �C ,@ا}1 و$�� !5)5� ا'\�3�� ا'W @م 
��#W'1,   ا�\Gا� |Wا� �% W'ق ا'\��3 ا ا�6
C6W6ء ا��`Wأ-�= ا'+ي,  ا� | � ا'HW@ل ,�+:

� ا>u�# �/�Hف وا'\3@س�% W'ا   وا�@اه
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��UWا� , �� ذات إ¥�#�� �@.ت إe ا'�ا$�%�& 
�:Z5W, >$ ذات ��bو��,  ا ���U >� رات�H'ا 

�� ا'(3� �@\�)# F&و �@ر أر F¨1 أUوأر 

السامرائي صادق. د  
 

 أن نفرق بين من يؤدي وظيفة، ومن يؤدي رسالة
 

       | FH5: ر ®�ل ا'�آ�، أن@iا'�آ §�N�
�، وآ1 ا��ا)/uا�< وا� �ءات ' �H5ء $�}%

. ه\�ك ��O# ª؛ ا�µ، ا'3i@ق، ا�(���، ا��ل
و'(\O ا��iر ا'W@دة إe ,@�7، ا'Z�rة | 

ه�v�� | ةZ5)'ا ��i ��� . | 7�' ،�\yو o6وأ�
 >� 1# ،Oi\:�� 7&�3{ | 7�'آ1 ,@�7 # ��، و

O'9\� ات�$��د,W� ،O= أ�o6 وy\� | /  إ �ى  
 O'9\� ات�'�7 '(1 ا'\�س، $��د,O، / إ �ى  
 ....W ' 1# = و' W %�ء

 e%< إ�، و�< ا'��ا]  eب إ®�W= �< ا��
 اق، و�< ا'�@دان إe '5\�ن، و�< ا�9ا/W'ا

، و�< ا'�W@د:� إe اbردن، أ}�tب ¸Xrr؛ r� eإ
� )... ¸Orr($ = ا'\73 وا'`M ا'\��3  » o6�oU

/ct5 ' 9 ا'\��3، و�6 آ�5i و��H.ت، و�»= �@ا
Xrr�i'ا | X&@3i% ' . 1ri:إ. و �. :�ك �\�-5

 ،=�W�ب | $ @م ا'\6: ،73W'ا Xm �5'�#
 >$ > W: ،�% W'1 ا%W'ا e�²=، :�$@ه= إ\�:

وه+ا آ O . . :(1 و. 1d. إ}�ارات و$< ���ات
O'9\� | ة�  >�  / O,د��$  
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O'�� �3\:ة وا �ة، :5+ل ���� وZ,  .ه@ و-(
  

إن ا'+ي O WU ا'�آi@ر ®�ل ا'�آ�       
و:O W3, ½ ،O W3 ا'(Zm �< ا��-��ت و ¼ 

وه\� :\��5 أن �3ق #X �< :�دي . ا'�ول
 اb-�-� ' +ي و¾�3�، و�< :�دي �ر-�'�، وا��

 Oi��%iواه O,ه@ أن إ¿�زا ،�:�دي ر-�'
 eا� إ�Wi, 1# ،��\$ �&@i, . O,.��6وا�

>:Z)3i'�U | ا�، ه@ ا'�'�F $ 1 أداء . ا�
�'�-  .ا'

  
®�ل، / إن ا'+ي Oi WU و,O W3، :� دآi@ر     

 ،�\i�' | ��@: . >)'و ، �< ا'6(mأآ �ti�:
ا '[| ا'@&)6U ، ...p ا>�À، إ. آ %� ا'6(

Á�r'1 ا%W'ا eإ �W�® ;ا �\HUو. 

  البشير معمرية
 الجزائــر - علم النفس 

 

 ”مصباح فيها مشكاة" العربية النفسية العلوم شبكة
 

O7 إ��'  M::\� أن #�'�N, �)5� ا'W @م 
�� ا'\�3��#W'ا  C� M&�W, ا'�\@ات Â�d), 
 �< و®�Ãu را/Â�W ،وآ%�Â ا'\���3�W ' X %�ء
Cا� ،و @ارات ا'\���3�� وا��H.ت  وا.�Åث ا�
���u$ C� ل ذوي@HW'ا �tا�  وا'H @ب ا'

� #�'W = ا��v&@iةUWوا� .p�,���3 ار\' �$@%» 
� ا'u5د آ1 �< وا.}�&�ء ا'u�9ء �<�#W'دون ا 
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 $\� ا>��-�� ,�Zmi او ا'Æ/�3  ¬W5 �7 أن
¬W5'ا �bا =�i �� ا'W %� ا'W%1 ��6آ�ت ؛

.�)5��  ا'\�3�� ا'W @م �#W'6(�ة ا� ���U 
 ا'�آ� ®�ل ا'\��3 وا'`5�M ا����ن أ��5r� Oح

�#W'ا ���@i'وا������ ا 

كتلو حسن كامل  
النفس علوم/  فلسطين -  الخليل دورا  

  للعام الراسخون تكريم لحكيم لجنة مقرر
2017 
 

 .جهود بعض الرجال تفوق جهود العديد من المؤسسات
  

      C&@� F $ ��$ pW&و ���\$ ÂاZmت آ�W- �H'
 �r\� 1 و�@د�´ p\و&� آ ،p���.ا | �ا'56(

\�W%¢ 73=، و,(@ن �\�iى ' t@ار 'W %�ء ا'
�% W'ش ا�H\'وا.  

    
         pHH "  ��#W'ا �� ا'W @م ا'\�3�)5�   "

آZm �< ا'�W `iت، ��W2 C ا�@ارد، وو&@ف   
ا'�آi@ر ®�ل '@ �� k+� ا��%� ا'� $�دة ,�riى 
�k ��-��ت او ����Wت ��iHرة ��'��Â، و&�  �ول 

اراÂ و,(اراÂ ا'ct5 $< أU(�ر � F $ �$��,
 ،1�Uه� �� ه@ أ:@`, 1# �ار �@:1 ا'56(%i-ا

��وب، i'ا �W�' ،و.ت�zا >� Zmو'(< ½ ,3 � آ
 F $ فr'�# ر ®�ل@iا'�آ %i-ذ'[ ا Cو�

ار ا�o��Wة%i-ا C� �  .ا'56(
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-�Wت #�'�Wiون �C ا'56(� | #W¬ ا��@د     
 ��، و'(< :FH5 ا1�b | أU(�ر $% ��% W'ا

Â�:د�� �و. ا��F �@ا&� ا'�W:� . ,���� ا'56(
�و-FH5i . �< اb-�,+ة ا'+:< و&3@ا �C ا'56(

ا'56(� ��mل  � $ F أن ��@د #W¬ ا'��ل ,3@ق 
و�U ا; ا�%�MÈ �� C . @د ا'�W:� �< ا��-��ت��

F2  و:
 

 

  صالح بن إبراهيم الصنيع. د.أ 
 السعودية -الرياض / أستاذ علم النفس 

 

 " معجزة"  ذاته حد في هذا و يانالنفس الطب و النفس علم مختصوا"الشبكة "  جمعت

    

            �H' pW®  "�)5��  ا'W @م �#W'ا � " ا'\�3�
  � | ه+ا و ا'\����3 ا'`M و 73ا'\ $ = riÉ@ا
O,ــــــــ9ة"  ذا�W� "Ë ، أ�� p�v�& �r\� ء.�k 

Xriا�� � . ,@��� و ,Z5W «�ل ptiU =k و وا'` 5
  . ا�l�W و اbو��Wi� Oد ا'56(� 1�U و. #��i�: Oن

� ا'56(� وا'�و:�       :�Ì ح�Uا ،�k vنb Zmآ >� 
  �¥� @� ا'` 5� و ا'u�9ء

        )� ا>�3ض و إ�ا/�� $ F ا'X%/�H أ
 !1 ه= و ا'�آ�، ®�ل ا�i-bذ رأ-�= $ F و ، $ ���

   آZ5ة ا'�Wrب bنv إ$��#� و ا �ا��

 ميموني-معتصم بدرة.أ
  2وهران جامعة - اإلنسانية العلوم كلية

  )الجزائر ( 
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 المشترك شغلتهم مشتركات العمل العلميتجاوزت الشبكة استثارة االعضاء و
 

O7 إ��'  M::\� أن #�'�N, �)5� ا'\�3�� ا'W @م 
��#W'ا  C� M&�W, ا'�\@ات Â�d ' W %�ء ,(

X����3\'ا Â�%وآ، Â�W/را Ãu�®و >� Cا�  وا.�Åث ا�
� ،و @ارات ا'\���3�� وا��H.ت��u$ C� ذوي 
� ا'HW@لtا� #�'W = ا��v&@iة  وا'H @ب ا'

�UWوا� . 

p�,���3 ار\' � آ1 �< وا.}�&�ء ا'u�9ء �< «%@$
� ا'u5د�#W'7 أن دون ا� Æ/�3  ¬W5'او ا  Zmi�,

� ا'W5¬ $\� ا>��-��b؛ ا  ��=�i 1 ��6آ�ت%W'ا 
�% W'ا . 

     �)5��  ا'\�3�� ا'W @م �#W'6(�ة ا� ���U 
 ا'�آ� ®�ل ا'\��3 وا'`5�M ا����ن أ��5r� Oح

�#W'ا ���@i'وا������ ا  

     � -��� ه�ف وg  �k��k =Wy 9 ا'W %�ء �\²
� #O% H -�ه= �<  � | آ %O ا. و��ه�)Uو | 
}�-, = W'ا � Z6# ' ~وU��@ر  �\�U�²,,, و�6

�:%W� ا+¨ °)i'ا  �� و��r'�� 1)' ا'\73 $ %�ء 
بW'ا-�@ن ا   ا'\���3�� ا'W @م | ا'

 ��@د� آ1 و#@رآp  ا'�آ� ®�ل د #@رك آ+ا'[    
��% W'ا...     

5�����W�  1 ا}�ق '(=    i'ن وا. �ام ا�\i�.وا  
6 | ا�5+و'O ��@دآ=� = W'ا UWوا�� $ = «�ل | 
 ا'\73

Aicha Nahoui  
الجزائر -علم النفس   
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 ..أمتنا ليل في الهدى مصابيح أولئك
 ا�Oi اH,Od� e '¦���ن d(< $`�ء أ� F إن      
� �\5�X# O ا'� رو O ه@�t�, اء�Uو ...  ]'+' 

ى, =�bب ا@W6'ة واr� F $ °���ا/�� ,( 
� ر�@زا وا$�5iره= t�i#... 1#���= وا'�<-�H� 

 ا'�م ��ن ذ'[ ...ا'65ي #��W��رÌbا ���H'ا 
�oن U%� ...ا�� '(1 اbول ا� ��ء | ودور� 
 ...ا'���m ا. ��ء | ودور� ا��اد

 ا'�Hi#1 �< د$[      ¾�\i'وا X#  دم
 '�ى U�uU �r: O ا'W %�ء و��اد ا'��6اء
XUر�W'ا c:�  ...O5iوا� e%� أن ا��ن آ u)6: 

 أ���3= :�5@ن ر��ل ...ا�b= ,3@ق أ-ار أ �
=�i�b ون و$ @��= وأروا �= أ���ده= و:��

=�@\Uو �k ���dإ �H�%$ ��i'�- ا]�'�ة #
Uو�%� �H�&وح ده= 'r$ Oi��H,و u%$و u{ا@i� 

X آ�د eاو د�� }�د&� ���دا .. ر¨= ا 
 ... وا$�ادا  �-@#� أ}�5 و&� ....��ادا

�W#و )3, 1�o,و... p:رأ X# د��� ��ا' 
 أ#�Wدا وا'5��ن ا'Zا$� ���د و#X وا'�\�ن

� : أ¯�� ��6آ

U¬ }�ف و$�: C&7 ا'@ا�ا'²5 @� اe و:
Hiق 15ا�� را��U وا'@-� � ا�kف !�دا ا�6
 ....ا'\�س ®�@ر '�ى ا'9ا/� ا'@$�

2 - �%W� ���3� �wر pآ�� �H�U@, ���k1 واm%i, 
 ا'�oس و��Hر$� ا� �5ط ¢�وز $ F &�ر�= |

�� ...ا�%�هZ &15 ا'\�5� '�ى ا'�3
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� ��%�O ' +ات �(ان - 3�t�,... ��: ��\� 
 أ#�Wد :�3i%@ن uU ا'�#�X ا'\73 $ %�ء

 '¦ ��ء او اbول '¦ ��ء �Uاء( ا.-��6iد 
���m'د:< |) ا��� �UWد:< أو ا���ا'\9ال � 

� :O #�H - @ك آb 1نW3\� � ........د��@:

  ...أ�i\� '�1 | ا�kى ��r#�� أو'²[
]5Í ��:1 أ�ا�% ..���@i'5[..  ا�Íو >� 

  #���اد او #�'�م آp5i ...ا'واد
 زعطــوط رمضـان. د

 الجزائر  - علم النفس 

 يةانرافد مهم من روافد نشر المعرفة النفس
 

       �W, �� ا'\�3�� ا'W @م ��-��#W'ا �Uرا 
6 ا�Uرو �< ��=� �UWا� ،� ¾1 | ، ا'\�3�

� ��-��ت ���ب�% $ �6 �i= ر}�\\#  ا'3(
� وأ$��ء ر/�7 ��@د ��5رك. ا'��(@'@���-�� 

� ا'\�3�� ا'W @م�#W'ا F $ =�%$و$`�/�= د 
%i,�.ا����1 #�وام �\%W'وز:�دة ا � ا.�6`

 ا'\�3�� وا.$%�ل

 

 ا'\�3�� ا'W @م ��-�� ,(@ن أ&�ح ان     
��#W'ا  �#�mw" ��W® �����3� ��#$  � ���

� k+� و:(@ن ،"�W%ا� C&آ1 | �@ا ،��# #uد $
u�U >$ ا}�ار �� ه@:{�� 1)' ،M�i\� � وا&��

�� ا�6`����3� �w M-�\: C2و >yا�@ا �#W'ا | 
�   :��1 �� وه+ا.  ا'��� :\M�i ا'� ا'�و'
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 وا$%��k �`5@$��� و�6 ا'56(� $%1 ا��6iر
F $ ��W{ �#W'ا >y@'ا. 

 
   علي عبد الرحيم صالح

 )الديوانية  – العراق(النفس  علم
  

  واإلعتزاز والتثمين التقدير تستحق جهودكم
 

�U�Hm'ا �5� ,(@ن ,(�د ا'\�3�/�� | �\W&وا 
�#W'ء ��@د '(<,  اu�9'ا |  "�)5� ا'W @م 

�� ا'\�3��#W'ا "�ti�, :�Hi'ا X%mi'وا 
 .وا�$9iاز

� W'ا ��H�H<ا  "�:ــــــ)U  "�%آ =G, | ذآ
 ا'3(ــــي ا'Wــــuج"  وأن, �\6@را,(= إ �ى

� | O5أآi �� �\` � وه+ا, ا�` @ب ه@"  � - 
  "-@اهــــــــ� و��"

 واb-7 ا' 5\�ت وF $ C2 ا>i: c= أن وا�kف
�tا�"  ����3ـــ� $#ـــ� U(ـــ" 'ــ ا'

 ا'�uل أ, O3 ا'+ي,  ا'1HW و$�ه�ت �اح :�اوي
OWن وأو��i�5'ن ا�� ودOWU,  ا'Z)3i �< وا>

� '¦��%�س�W5i'�# ٍك '(1 وا�ذ$�ن�Uود��ل� أ 
��iو� '�# .ا>Zان 65

السامرائي صادق. د  
 

 كل التحية والتقدير للقائمين عليها، وأخص بالذكر الجندي المجهول دكتور جمال
 

 p$�`i-أ " ��#W'ا �� ا'W @م ا'\�3�)5�  " 1�3# 
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� ' W @م  ��� ��#$ �r\� دا,(= أن ,(@ن@�»
 �U@, �� ل�µا | Xm �5'آ1 ا ���1 $ `: ،�ا'\�3�

 M`'ا À�» | � ��� ��mÅو �k= �< !�ور $ %�
 .ا'\��3 و$ = ا'\73

و#�W ه+� ا'�\@ات و�C آ1 ا��� ا�5+ول، .       
m'ى ا�� اء ا'+ي  OiHH ا'56(� | d(< أن �\(

��\$ p�3� وآ1 ا.}�ارات ا'� � iا�� ��.�» 

 
  بروفيسور سامي عبد القوي
Consultant Neuropsychologist / Neuropsychiatrist 

 
  

 سحرتمونا بعطائكم المبدع ووصلتمونا بجهابذة العلوم النفسية وعمالقتها
 

�" أه\� �#W'ا �� ا'W @م ا'\�3�)5�أ��k j  و"   
 =�\� Ðء وأ�u�3'را-�= ا-�,+,\� ا F $و ��/��$bو

� $ = ا'\73�Ñu$   ر ��'[ #�ري@�Uوأ-�iذي #
��-7 ا'56(� ورا$��� ا'�آi@ر آ%� ا�O«3  ، Ð ا; 

 ®�ل ا'�آ� ر$�آ= ا;

 �HU �\iا� �t r� م وا.زده�ر�Hi'9:�ا �< ا�
#��¡ ��@%i §{ا��5ع وو =)/�`W# ��@�t- م@ W'ة ا+

 pt&u,و =��@ $ >� �\ �\U ��iH'�%$و �ا'\�3�
 :�Hi'آ1 ا >� =) U �ات ه��:@`, p�iر وا��)U.ا

 .وا. �ام

 محمد أيمن 

 استشاري العالج النفساني
 

 دحعاما من الك 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع 177



 لنفسيــة العربيـــةمؤسســـة العلـــوم ا: إنجـــازات مستقبليـــة

 

 صرح علمي كبير"...  شبكة العلوم النفسية  العربية " 
 

 F $ X%/�H'ا C�%� :�Hi'وا. �ام وا آ1 ا'6(
Z5)'ا �% W'ح اr'م  "وه@   ه+ا ا@ W'ا �)5�

��  ا'\�3��#W'ا"،  � �{bا ��% W'ا �ه+� ا'56(
ا'� ,W%1 و,5+ل ا��@د 'uر,�Hء #�'t5@ث 

� و�6ه� و'�3i-uدة �\�� �< وا'�ر�% W'ا-�ت ا
 �&15 ا'Xm �5 وا���µ�# X%iل، وا.هi%�م #�'\@$�

 وا��Hiء أ�@ده�

 وا'6( ا]�ص '�i-qذ ' �آi@ر ®�ل ا'�آ�، �� 

:O'+5 �< ��@د ��5رة و� %@-� 'uر,�Hء ¨+� 
� وا�i%�9ة ودا/%� '��uمW/ا    ا'56(� ا'

 

عايدة شعبان صالح. د.أ  
 أستاذ الصحة النفسية بقسم علم النفس جامعة األقصى
 

 ..لقد تركت معنا مدونات وأناشيد
,\� #W %[ و$`�ءكt-.. 

ج �< أ-`@ر,[ Ò >'و ]����� >� >)%i� >'... 

���آW� p\� ��و��ت وأ��, �H'.. 

خليل فاضل. د  
 مصر -الطب النفساني

 

 والصعوبات متمنيا ان يستمر صمودكم وعطائكم امام كل المحبطات
 

 ر���ن ��و#U �W�`�À M وÍ< | ه+ا ا'�6 ا'�3�1 
° ا��5رك، ان أ,�Hم 'r�6(= ا'(
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 X¯ء ا���u�9'وا 
W'ا =���i\# � %� وا'�ا$%�y�6\' Xت ا'56(

� ا'u�9ء ا'X ��W | «�ل ا'W @م Uوآ� ��UWا�
 ����i'ا FÓo# م�H,ان أ ،�� ا'\�3�tr'وا �ا'\�3�

 Oi:�� �\� 5: ان u$1 و� e@ا� ��ت دا$�):~i'وا
 F $ =W\: وه\�ء وان �t{1  �ل و�Uo# C�%وا�

� #�.�< وا'�uم ��u-وا� ��#W'د�� اu#
اروHi-.ا.  

� إ$��ب �� O��@i' �وا�9�i ه+� ا�\�-5� ا��5رآ
� وا�i@ا} �  و���$�(= m�m<واآ�5ر ��@دآ= ا

 %i�, �ا'(Z5ة و� �آ= ا'3:� �1W ا'56(
��r(= ا'(° وا'u�9ء ا.�uء  O��H: �w F&و,r%�و,
�< �W»= أ&`�ر�� �< ����iت ر}�\� وآ�i#�ت �9:ة 

 ��% W'ا �UW��#  �&u[وا��5درات ا.  
و?ِ�%ّ?� d�9 $% (= ا'�ؤوب  ه+ا ا'i@ا}1      

� و#�' �� ا.م UWب ا�uyء و�% W'ا X# ا��6@د
"��#W'ا �وه+ا :�آ� &�رات ه+� ا' �� ". ا' �

�% W'وا �mt5'ا}1 ا@i'ان ,(@ن را/�ة | ا F $ 

� أ:�� اbخ W2ا@iا� �و�Z �� ا�O# =i ه+� ا���¯
9:9W'ا %i�: ان ��\%i� =)# �\' Õ@y ل@H'ا ،

}%@دآ= و$`�/(= ا��م آ1 ا5z`�ت وا'Wr@#�ت 
و��:�� #��9:� �< ا'\�6ط وا'i@ا}1 ا��W@د #(= 

��U�$9 ور&� وW# =iود� 
 

 الجادري عبدالمناف.  د.أ
 النفسانى استاذالطب
 من العراق مقيم في االردن
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 لكلّ مبدع إنجاز، ولكلّ شكر قصيدة، ولكلّ مقام مقال، ولكلّ نجاح شكر وتقدير
 

 �H$ =«\i' ،�5راتW'9ا = اi,ا'( %�ت و �#��i,
�� ا'W @م ا'\�3�)5� ا'6ّ( ا'+ي . :�OvHti إ. 

�، وإ�W- eدة ا�i-bذ ا'�آi@ر�#W'ل ا'�آ�/ ا�®... 

 ا'W`�ء، إ'�[   -«i\, ½و p'+# >� �: ]�'إ
 ،:�H,و §M  � آ %:�Hvi'وا  أه�ي $�5رات ا'6ّ(

و��§� و�Uء وإ�uص، ��§� � ��² آ���W� v1 ا�b@§ة  - - - - 
،M H'ا eإ M H'ا >� �§�� ،�  وا'r§�ا&

اÂ �< آu� >%U Ö & v1ل   - - - - )�� ا'W @م ")5�
��#W'ا �وف :�وم، وا�%�1 " ا'\�3�W� 1%W# p%&

 دا° !3@ظ،

 - - - -  MW{ وفWا� vنb ،ت إ���ن)�أ�� $%ي �� 
 v1آ �$��: §MÈ ،ٍف�{ M & | .��9ن إ'�¨ O�&u,

 ...إ���ن

 اÂ �� ,(�3، وا�jW أآ~ �� ,@U�O، أ5$§)� �% )U 

# �²� � ��mW#أ �'�-ي، #)��>M§، '[ $< ��ى 
 ،��u# v1آ p�,أو �vوا. �ام، و'@ أ� ،:�Hvi'وا

 �W# p\آ �� ،mv\'وا =«v\'ا | �`v\'ا Å p�\Uوأ
 ،�9 $< وا�M ا'6ّ(W'�# Â�U�Wو� ،Âا§rH� .ل إ@H'ا 

 &r��ة، و'(�H� v1م )� v1)'�5ع إ¿�ز، و� v1)'
 ،]:�� �1:9 ا'6ّ(U ،:�H,و )���Hل، و'(v1 ¿�ح 

ش È%�[ورب§ W'ا. 
اÂ '[ �< أ$%�ق & F $ Ö $`�/[ ا'�vا/=، آ %�ت )�و

]/�`$ F $ ]' Âا)� ،]H  ]�U@, . ء�\mّ'ا. 
رانيا الصاوي عبده عبد القوي. د  
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 نحن في أمس الحاجة للمنصة المناسبة التي تصل األطباء النفسانيين بعلماء النفس
 

  ،��#W'د�� اu# C&وا >� ���3U ه+� ا'»وف ا>
و| ¾وف ,3ض ا'(Zm، ا'(Zm �< ا'�ti:�ت 

�� -ا'\�3�r\% ' �� Í< | أ�7§ ا>���$�%i�.ا
�ا'� ,1r ا�5ybء ا'\���3�W# X %�ء ا'\73  ا�\�-5

�، �< أ�1 ,�5دل ا]~ات �$�%i�Ø�3\'وا]���ت ا
 Mا�@ا� F $ ªHU riH, . �'ا ��% W'و �ت اybوا

� وإ±� ,�F $ ��`H وا&C ا>��رة �% W'ا �ا'\���3�
 p��& �&و ،���u-ا� ��#W'ا �U�Hm'وا " �)5�

��#W'ا �(Zm | ه+ا ا'�tiي، ا'"  ا'W @م  ا'\�3�
�rr�iا� �ح ا' �y ¼ و��%@�� و u)� . 

 

 | >Íو" �� ا'\�3�tr ' �� ا'�@ر:�W%ا�- )�Ó"( 
®�ل، |  �@ر ����� اbول . �6( ���آ= ا'�r�6، د

�  2012| ا-i\�@ل �W%ا� p�-أ O� $ وا'+ي #\�ء
)�Ó (��آ:`���� و,# | ��'�  � �و&� . وا��

�� ���H$ 7��[ا'�\@ي ا ���29-30  1:|  2017إ#
 .��زي $\�iب، ��Hر:< ���آ= و���دآ=

 

 ��W® =-�#و �Ó�# وإ��"�Ó"  >� )�آ= وأ)�أ
 =)'u�"��#W'ا �$ F آ1 ا]���ت  "ا'56(� ا'\�3�

� | �H�� ا'i@ا}X# 1 ا'u�9ء، و$ F آ1 W/اا'
X# ��i �,إ F $ة، و%iا�� ��% W'ت ا��i\ا� 

 .أ:�:\�
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 �'oi'م وا�Hi'9:� �< ا��# �و�\��,\� '(= و' 56(
 وا'W`�ء

 

 مأمون 
 قطر/ تأهيلوال -استشاري الطب النفسي* 

  

رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للصحة النفسية ما قمتم به ال يقابله شكر وال مدير إدارة العالج 
  يجزي به إال اهللا

  
6ون $��� او        W'ا �ا#& +\� =)iW#�, �H'

3ون �(��� #�رزا | �6 ا'W = وإن � =i9:� وا�:
 . إ �ا�� '(= :9داد :@�� #�W :@م

  
      U  ءF6' . ]'ن ذ@ W3, =)ت ا������ه�ت و  �H

� "ان �� &%u� >� O# =iل .إ. ا#��iء و�O ا;)5�
��#W'ا �6 ' W = و د$= " ا'W @م ا'\�3�� >� "

بW'ا X����3\'�5ء اy.و. "  .��د ا )� O #�H: .
  .¥9ي #O إ. ا;

 .أد$@ ا; ان ¥O W ا; | ��9ان  �\�,(=
 

لصباحيمدحت ا. د * 
 أستشاري الطب النفسي*

 رئيس وحد التأهيل النفسي 
 مدينة الشيخ خليفة الطبية

اإلمارات العربية المتحدة, أبوظبي   
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  اتسعت و شملت حقوال متنوعة من المعارف اإلنسانية" بكةالش"آفاق 
  

�" أه\�       �#W'ا �� ا'W @م ا'\�3�)5�و "   
 �HU ،ع@\i'9:�ا �< ا.زده�ر و ا� �r'�� �k jأ�

 .@H  p Ù و pW�,ا �. Æ ا�%�C أن ´�Uق ا'56(
� �< ا��Wرف ا�������، و أ�W� >$ ptrUدن $@\i�

� '» �W� pر��U ر�w | '@. ه+� ا'�t3rت &ا�6
 � }�ور أ}�t¨� ،و 'it\� �H\� ه+� ا'56(� ا��5رآ

 ��Uء ر �5 '\ = #@���ت �» و�H `\wت 

3�، و ه1 اد$F أ � ا�uiك ز��م   iÉ و رؤى �$@\i�
� و ��؟H�H<ا 

��r�� �< أه= إ¿�زات    �~i$أ ،M ه+ا ا'��3ء ا'
g ��ØU  À �\@ن �k و ه+� ا'56(�، و #�'\�5

6 ا'ct5 اbو§ل � À � �,ر ®�ل أن أ@iا'�آ ����/'
ا>(�= ا'��+ي و ��ر-Oi | � �1 " ا�Wi � #ــ 

�...   ا'ا-�@ن" وذ'[ %2< - � � "  ا'\73 ا������
#��u-Ø " ا}�ارات W'ا'�اث ا'\��3 ا �، و  "�\

اع �< أ�1 ا'�XH"ان أ,6ف #\6 آ�iب { " >%2
 �و "ا'ؤ:� �< �\»@ر �H� ...  � iÉر#�ت"  - � 

 M�5y = H# ����dا'+ي ه@ $�5رة $< و���ت إ
�����3 وا'+ي أ�j أن  Wi# F«È��Hت ز�u/� و 

 >� �W�أ-�,+,�، و '�H و} �i إe ان , W��Hت �6
أ-�iذي #و�U@ر ��'[ #�ري  O«3 ا; و �< ا'�9�1 

ا'�آ�، أ�� ا'9:9W &\�:1 ه+� ا'56(� دآi@ر ®�ل 
ا'+ي آ\p أ$�Hi و أ�� أ-`ه� #�� و #X ���3 أ�� 

�:�� ' ��r��....  
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 >$ c:�<ا >)' �'�yا� F $ 3@ا$"�#W'ا �� ا'56(
 ��@ن " ا'\���3��أ��k j �< آÖ & 1 .... ذو 

 �9:�ا �< ا'�Hiم و ا'&� و إe ا��bم دو�� 

  
 

 إدريس عبد السالم شاهدي الوزاني. د

 )السعودية/ المغرب (  
 

 صرح عجزت دوال بميزانيتها عن إقامة مثله
     

6ف $»�= À ان ا�i%� 'ــ ' Oم  " ـا�@ W'ا �)5�
��#W'ا ��  "... ا'\�3� �{bا ��% W'ا �ه+� ا'56(

 M`'ب | «�ل اW'رس ا�U ��/�6إ� F $ 1%$ �'ا
 Xrr�i'ء ه+:< ا�% $ X# بvا'\����3 و$ = ا'\73، و&

 �و$��W# F $ =�Uv= ا'W5¬ و®p� =�W ه+� ا�» 
��% W'ا.  

آ�ن ��ر ذ'[ ,�5دل اUb(�ر وز:�دة ا]~ات وا��Wرف  
���Uت ا�(���� #�\\�، ا. ا�\� $ F ا'�= �< #�W ا�

�Hi � ½ @' �  ¬W5'ا �G\N�W?# فW� �  .�uل ه+� ا'56(
       X%/�H'ا C�%� ا)�ا ' �آi@ر ®�ل ا'�آ� و)6U

 �ح ا'� $�9ت دNو. w�9ا����i $< إ&��r'ه+ا ا F $
 O m�  

 

 خالد الفخراني 
 أستاذ علم النفس اإلكلينيكي

 مصر – امعة طنطاج. وعميد كلية االداب
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 لقد أكرمني اهللا تعالى بمعرفتكم
 

       =)\� = Wi'و ا =)iUWw e�W, ;ا ��'�H أآ
�'(= ا��5رك | ,o-�7 و و ا.&�iاء #t�i�i(= و ��

�� ا'W @م ا'\�3�� ا'\�3�)5� :@`,  
    =)i » | �mÅ 6� Û ان ان �U6:" /�r#

�����3�."  
  

 مالك بدري
 

 هي من صفات العظماء الذين يضنعون النجاح والتفوق في الحياة 
         

آ= �1:9 ا'6( $ F ,��3�(= وا��y�5(= و )�أ
 ª�6\, | =),دا��iا'\����3 | ا� �% W'ا ct5'ا

� | ا'@&p ا'+ي $�9ت ��u-.وا ��#W'ا �\iH`\�
��Ó� ا'�Wا��-��ت ا��� O\$. 

 =),�W��آ%� �6( '(= ��5ردا,(= ا�i%�9ة و,6
 � iÉ | X����3\'ا Xm �5'ا/�ة '(1 اا'

 1%W ' =�WUإ�1 د >� X% ب وا��W'ت ا�{�ri�.ا
�  و,�H° ����ت ��3�mاآ �\iوا� �\,�W%iµ. 

وآ\um�  uWU =i أ$ F و &�وة '\� | ا.'9iام 
وا.���5ط وا.���iد و | ا'r~ $\� ا'�6ا/� و 

ة وه� #�mل ا'\73 وا�@y C� ،1�&اW'ت وا�#@Wr'ا
�< }�3ت ا'W»%�ء ا'+:< :�\W@ن ا'\��ح وا'3i@ق | 

 .ا>��ة
  =)i�-�� |و| أه (= وأو.دآ= و =)�U رك@# 
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 �\,�W��� >� آ1 �(�ن | �¨ �i3� �'ا ��% W'ا
�: .ا�9ا/

 

�، ود�i= ذ�ا     UWوا� = W'ا ���� | =iد�
$ @م ا'\73 وا'`ct5 ' M ا'W %� | ���ان 

ب وا�� %X | آ1 .ا'\��3W'ا Xm �5 ' �-~� =iود�
  .�(�ن

 
 أخوكم عبد السالم خالد    

 قسم علم النفس جامعة محمد لمين دباغين
  

سيأتي يوم ما ألن نتدارس معا مدي ما تلعبه العالقات الطيبة وروح الجزائر -  2سطيف 
 .والفكرالمودة والتعاون في تطوير العلم 

 

y �� OiU@#� �< '1m� �:�{ O ا'�آi@ر ®�ل ,آ� $
� $H@د، u�U $< ا'�rا&� ا�%� � ا'��u� >� بH: 

 ،و���iH ار,�y�5,\� ا��\�� ��W | ا'ct5 وا'\6
أ��$p أه�اU\� ا��6آ� | ,@y�� �\�خ ودي -�د 

 �bا M�yي أ«� �$i&u\�  � ان وآ�ن 'O �< و��
ا'W @م ا'\�3�� وا'� @آ�� | �U= | ا�$uء �< �oن 

 ��H: |�� وا'���-��$�%i�.وا �ا'��H:� ا'\�3�
 O5W , �� ي�� �W� ارس�i� نb �� م@: �,o�- Oا�

ا'uW&�ت ا'`�5� وروح ا�@دة وا'�Wiون �< دور أو 
   .أدوار | ,`@: ا'W = وا'3(

  .دآi@ر ®�ل �r: >� �#@yد&[ و:�C :�� | :�ك
 براهيمعبد الستار ا
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 رافد مهم من روافد نشر المعرفة النفسانية
            =�� �Uرا ��#W'ا �� ا'W @م ا'\�3��-�� �W,

� ا'\���3�UWا� 6� �Uب �< روا��1 �¾ | ، ،�
6 ا'3( ا'��(@'@��  ��-��ت\# =i� �� ر}�\�% $.  
��5رك ��@د ر/�7 وأ$��ء ��-�� ا'W @م        

%iد$%�= و$`�/�= ا�� F $ ��#W'ا �  .ا'\�3�
       � �\��,� #�وام ا'W%1 وز:�دة ا.�6`

�  .وا.$%�ل ا'\�3�
  

Z� �'�# =iد�. 
 

 علي عبد الرحيم صالح
 قاالعر – علم النفس

 

 نموذج نادر للمبادرات الكبيرة مع اإلمكانات الصغيرة
  

ا'56(� ±@ذج ��در ' %�5درات ا'(Z5ة �C ا��(���ت 
  .ا'Z�rة

,ª5 آZmا �w-��� و �2\�� د � �� �¿
  .و�6wرآ�ت اb-�,+ة ®�ل

  ®1 ا;  �'[ :� ®�ل
 
 
  د خالد بن حمد الجابر

النفسانيطب األسرة والعالج  - السعودية   
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 لن يضيع اهللا اإلخالص في العمل
  

آ���    ti' �W#�i� ات@\- +\� �.. �C ا'56(
��u-ا� و| أ�� U��.. را}�ة '(1 �\6@را�� و�

��� $ X%/�H'ث $\�� وأ�7 .. ا�ti, 9ا���و½ . و�\
1%W'وراء ا >� �rHق ا��{- ��Hi3� �\t5{وه@ �� أ    

�� ا>��H, >� Àم إ�H, eم #Øذن ا;r$ | ... � وآ
اتmW'وا M$�rر�= ا� �ار:%i-ا� | �H� ..> U    

. :��C ا; ا��uص | ا'W%1 ���,� ��-7 ا'56(� د
.. ا'�آ�، و'(1 اb-�,+ة ا12�Ub ا�µه�:< �OW®�ل 

��@دآ=  �� و� %��� "وددت '@ أآره� ´.ف ا�ات 
أ-�Wآ= ا; آ%� أ-��W@�� وأ$��(= H# " O �3#@ة

 O�U �� 1)' =)HUوو e�W,=و-�د �`�آ Z[ا .. Àه@ و
 Xrr�i% ' �H� 1! �ذ'[ وا'�Hدر $ �O أ}pt5 ا'56(

[ أرى ,W3�1 أ�6`� ��Wiدة ��µ�# pل ا'\��3، '+'
 Üه�� F $ دة�Wiا� ��#W'م #�'5 �ان ا�H, ��i «�

� U��� آ@رش ا'W%1 وا'�ورات ��Hات ا�ا���
 À�� 1#�H� Z«� م�H, �'ات ا2�zوا �ا'�iر:5�

�ه+ا -�%1m أآ~  #أ:�. و#��6دة �iW%�ة �< ا'56(
� ��rر د�5H� 1@ل d@ل أ�6`� ا'56(

 كري عبد العاطي سامية ب. د
 السعودية/ مصر 

 القياس واإلحصاء
    

    العمالق   هذا الصرح العلمي العربي
 

 �W%6'د ا�H:ل أ@   �{U 9�iان أ� �U :����W و:6
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�#W'ا �% W'ح اr'7 ه+ا ا�-oi' ا��:�ة 

 �� $ F را#ª ا'56(&u`ئ ا�ا'u%Wق وآ+'[ ذآ
5� '(1 -@ا$� zا Ð'�� >$ ~$b p����.ا | ����W'ا

ا��-�g X< $%1 �< دون � 1 أو آ 1 ا'\��ر وا' �1 
� ا'� ,���م �% W'ا �'5\�ء و,-o�1m� 7 ا��-�

� ا.���UWوا� = W'1 ا�ا'�' F $ �%/�H'ا ���
 ا'W' �% W @م ا'\73 وا'`M ا'\��3 وا.��ri}�ت

ة k= و�Ý �wم ا���ل ا��15Hi و'HW@د ¾�\iا�
#�رك ا; '(= آ1 ���$�(= . &�د�� �< ا'�9<

ارآ= وا'� �~وك | %i-وا =),� �¿ �#@yو ��% W'ا
وآ1 $�م وا�i= وا'56(� . $�� ��uد ا'56(� ا��:�

Z� �'�#  
 

 عامر حسين. د
 الطب
    

 تضئ عالمنا العربي وتثريه" شبكه العلوم النفسيه العربية 
 
  ��#W'ا O��3\'م ا@ W'ا O)5� " �\��$ ��,

6 وا'(F3¨�i ��د� ¸Ð و�@د \'�# O:m,و �#W'ا
>:��د� ¾ O6%�� p , ا.���ن و,(�O�3� C� O3 وا.�

� l�W: ا'+ى ÕW'ا �\��$ Y Z5آ �  eوب ا< ا>
O:�� Hi'وب اا�j . ا'\�3�O &15 ا'(�%�و:O او ا>

O��Å Õ ا�3� �@t{ À��Wi-. Oد� W'اري ان $��\� ا
ا$�ت ا'U�Hm��5m# Oت r'ا O73 و�@ا��\'�# OHm'ا

وآ�3� O/�3�O وه+ #W¬ �� ,��ه= #O ا'O)56 و��-7 
O)56'ورواد ا O)56'ا .... mم اآ�%iا.ه jا�  
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 F-د�� و#(1 اu# ن. O��3\'ت ا���r'ج اu$و = $ Y
 �� M5�# O��3\'ت ا���r ' ½�W'ا Y ~ر ا.آ�rا� Fه

ازات }O5W آ+'Uت وا�:�� >� �\# ª�È jا� ] 
O�$@i'�#  >ا�# Y �\#�5� ªH�:. ¼  O��3\'ا

:�H,و O�� 1آ j� =k ا.د��ن 

 عطيه داود. د
 Clincal psychology, Trauamatology 

    

 توحد العمل العلمي العربي
 

 �ات ا-p$�`i ا'56(mW'ة واZm)'ب ا�Wr'ر�= ا
 �% W'1 ا%W'ان ,@ � ا �� ' W @م ا'\�3��#W'ا

#� ا�W'ا ��6ك وان آ�ن #ª�#o }@ر� | }��
 p {@, �%آ ،�:)Uو ��$�%iوا� ��\6@رات $ %�

6 ا'@$� #�'`M ا'\��3 و$ = ا'\73 � eا �ا'56(
 X����3\'�5ء اyq' �#W'ت ا.��د ا�y�6\' نu$.وا

�~وك ' 56(� �@'�ه� ود��i�@d، ا&�ح ��:� 
�%)! � » F $ 9�و:< وا'�آ�\W'وا �ة  ا�\6@رات وا

 C� 73� = $��3 و� My ت.�H� ي@� ��%1 ا-= ا'56(
:�Hi'ا 

 مها سليمان يونس 
 العراق/بغداد 

 استشارية الطب النفساني
    

 احسب لكل زمان عهد لريادة علمية، وسخركم اهللا لهذا الزمان 
 

ا �M '(1 ز��ن $�� ':�دة $ %��، و-�آ= ا; k+ا 
 ®Â�W ' 6%1 ا'��9ن 3#(ة ذآ�� ان ,(@ن رواد�
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 ~$ ��#W'ات ا+ ' و,@ �� '( %� ا.�� و,`@:
"�� ' W @م ا'\�3��#W'ا �iU(= "ا'56($ �HU ،

�ل ا'�آ� $~ ا#�/� -�Wدة ا'�آi@ر ا'12�3 ®
 ��% W'ا =�i:ؤ# �iUء ا'+:< اu�.وا-�,+,� ا
و��9ه= ا'3(ي #و�U@ر ��'[ #�ري، و#و�U@ر 

�... ا'Oy Z6# Z#9، و#و�U@ر $% ه�رون ا] �3
 =),�  F $ را�  -ا&�ح@iوا'�آ Ziب ا����uy 9�3�

 �� #�-= ا'56(::�H, دة��� �\w �#W'ا ½�W'ا |
` ' = W'ه+ا ا �'M وا�6ف وZ:�W� �U ¸�م ,`@:

 �#W'م | $��\� ا�kا-  �ا'�\i�� ��W��� Cت $���
ز:�رات ا'���  -�\� دآi@راة و�� #�W ا'�آi@را� 

 �%iت ا����ت وا'( �W��� ' ��#W'ا �ر/�7 ا'56(
 �اآ�ت �C ا'56(� �HW' ��3\'ا M`'ا'\73 وا = W#

 وا'U@i���U$��(= ا; #O,@H و-�د r\'�# =آ�`� . 
 

 إخالص حسن عشرية 
 علم النفس التربوي
    

 سنوات على األقل  ١٠أتابع منشورات الموقع منذ 
 

 +\� C&@6@رات ا�\� C#�,1 و  ١٠أ&bا F $ ات@\-
 �r\� ا&�ح إ��6ء ،C&@ا� F $ X%/�H'ا )�أ

ا'(�و��� '�iر:M ا��Xri ا'\�3�X �< أ�5yء و 
5 y و X�/�rاء أ�� $ = ا'\�5i' 73دل ا]~ات و إ�

 �� #�'W @م ا'\�3�H Wiا�@اد ا� >� �#W'ى ا@izا
 | ���  >� O�% � �� ح�Hه+ا ا� | ´�1 ا'\»

²� ا'� yا�%�ر-�ت ا]� ��tri' 1 و آ+'[%W'ان ا��� 
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ا )� �dر-�� ا��Z� 15& Ði ا��Ði | ا���ان و 

 عالء عبد الواحد
 علم النفس  

 

 ال تنسونا نحن اطباء فلسطين
 

 >� eا ���u-.وا ��#W'ا �\iا� | Xr ا�� C�® eا
 ا' �1 و:(� | ا'\��ر و¯O ا'@ �� ا��: �&'

�\i��#  ½�W'ا | = W ' د روادا@W� �)' ��% $
�9اآ= ا; آ1 ا]F $ Z ��@دآ= و'(< ا,@�O ا'�(= 

#` Ö ان . ,\�@�� Í< ا�5yء   X`� U�c ا�\� 
ا�C و. � uU ��3\'ا �\'�» | Zm)'ا ÐH\'ا ���W�

= W'م | ا�Hi'ت ,��< '\� -15 ا��-��  

 

 نعيم الشيخ
 طبيب نفسي

 لهم كجيل الحق إرساءهم لركائز مشروع علم النفس العربينشكر 
  

�، وأ�j أن أ��= �W%أ$%�ل ا� F $ X%�H ' ا)�
اء ا'\»ي وا'W% � ا'+ي m'< ا� ��3i-b =)�'إ
 eإ eف إWi'ا M��� eإ ،� �Hا� �`6�bا O# 13�
#� و ا.-�3iدة �< �~ا�= W'ام $ = ا'\73 اأه

k= آ��1 . � إر-�ءه= 'آ�/9  ا'�\��، آ%� �6(
 X# 1{ا@i'@ط ا�و��ه= ] �#W'وع $ = ا'\73 ا6�

  ا��X%i ¨+ا ا���ان
 خديجة وادي 
 أستاذة علم النفس

    

 

 دحعاما من الك 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع 192



 ـةمؤسســـة العلـــوم النفسيــة العربيــ: إنجـــازات مستقبليـــة

 

  "شهـــــادات تقديــــر و استحســـان  "
  

  على الويب" شبكة العلوم النفسية العربية " الطالق الموقع العلمي 14بمناسبة الذكرى 

شهادات تقدير " اعضاء الفريق العامل بها والذي اشرف على اعدادها بمنحهم  تكرم مؤسسة العلوم النفسية العربية
   " و استحسـان

   ) ترتيب ابجدي( كرمون االعضاء الم
  ) السكرتيرية، االدراة التنفيذية(إيمان الفقي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )خبير المحاسبات والمستشار القانوني( حمدي المسدي 
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  ) السكرتيرية العامة(سلوى الورتاني 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أستاذ البرمجيات( عبد السالم الحكيم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) أستاذ البرمجيات( عبد العزيز التركي 
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  )االستشارة والمراجعة( ليلى التركي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أستاذ المعلوماتية(ماهر اليانقي 
  
  
  
  
  
  
  

  )السكرتيرية، التجارة االلكترونية(مروى بن زروق 
  
  
  
  
  
  
  

  ري للجميع مع اعترافي بفضلهمجزيـل شكـري وتقديـ
  جمال التركي. د

  العربية رئيس مؤسسة العلوم النفسية
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 عاما من الكدح 14إنجازات « ن .ع.ش« : عـوي الرابـاب السنـالكت
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 ا���ـــ�م ا���
�ـــ� ا�����ـــــ� ���
ـــــــ� إ�ـــ�ارات

 2017>&!' ا�9;�ق 8��94   ��&�7ــــ6  
 
 
 



� �  

 

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ا���ـــ�م ا���
�ـــ� ا�����ـــــ� ���
ـــــــ�إ�ـــ�ارا-  

� �
  2017>&!' ا�9;�ق 8��94   ��&�7ــــ6  
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