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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=categ  

 

 عاما من الكدح 4

المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس
 

المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

 مجــــالت: لاالوالرابـــط 
 

 "اتـــنفساني" ة ـــة العربيــالمجل ����
  

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

 

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=238&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  

  
  

  
  

  
  

)  2007ربيع  (   13من العــدد :الجزءالثاني
ory&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=239&controller=categ: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

 
 
 
 
 
 
 
 

  )2017عربي&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 دالـىالعـــد)  2010  شتاءوربيع(   1 العــددمن  :األولالجزء 
  =controller=category&id_lang=351http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category&:الرابط
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 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

 

 بـــــكت:  يـــالثانالرابـــط 
 

 )إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس( "يـنفسان"اب العربي ـالكت: لسلسلة المكتبيةا �
 

 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   مات األعداد من و مقد ارسكامل فه :الجزء الثالث
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=274&controller=category&id_lang=3:الرابط
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 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

 

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 ) 2013 شتاء( 1كامل فهارس و مقدمات األعداد من  العدد  :الجزء األول
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=233&controller=category&id_lang=3:الرابط

 
  

 
 
 
 

 
 

  )واقـع العلـوم النفسانيـة في البالد العربية("ــاب األبيــضالكت"  :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
 category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=232&controller=:الرابط
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 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

 

 )النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي("الراسخــون: "ة المكتبيــةــالسلسل ����
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3:لرابطا

 

  "الراسخــون" دليــل
 

  2016ربيع (  17الى  العدد ) 2013ربيع (1 دكامل فهارس و مقدمات األعداد من العد: الجزء األول
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=232&controller=category&id_lang=3:الرابط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـاور("اإلنســان والتطـــور: "ةالسلسلة المكتبي ����  )النشــرة اليوميــة حســب المحـ
 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3:الرابط
 

ـاة("وماسواهــا: " لة المكتبيةالسلس ���� 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 :األولالجزء
 php?id_category=234&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.:الرابط
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 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

 

 )الرؤية من منظور مختلف(" مقاربات:  " السلسلة المكتبية ����
 

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3:لرابطا

 

  "مقاربــــات"ل ــدلي
  

  )2017(  4دد العـ الى  ) 2015(   1العدد   ات األعداد من و مقدم ل فهـارسكامـ: الجزء األول
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=286&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  

  
  

  
 

  معاجــــم: ثـــالثال الرابـــط
 

ـّـع"المعجـم  ����  )تونس  (جمال التركي  - فـي علـوم و طـب النفـس” الموس
  

 ontroller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&c:الرابط

  

ـّـع"المعجـم  -   اإلصدار العربي - سفــي علـوم و طـب النفـ” الموس
  )امصطلح 36646(   فرنسي –انجليزي  -عربي

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( -كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3  

  

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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 متجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـةال: اإلنجــازالسـادس

 

ـّـع"المعجـم  -   الفرنسياإلصدار  - سفــي علـوم و طـب النفـ” الموس
 )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"  دليــل المعجــم -  في علــوم وطــب النفــس " الموس
  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=253&controller=product&id_lang=3: رابط الدليل 
 

 )تونس  (جمال التركي  -فـي علـوم الطـب و النفـس" الوجيـز"المعجـم  ����
  

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

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

  

  الفرنسياإلصدار  - سفــي علـوم و طـب النفـ” الوجيــز"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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 لعلـوم النفسيـة العربيـةالمتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة ا: اإلنجــازالسـادس

 

 في علــوم وطــب النفــس"  "الوجيـــز" "  دليل المعجــم -
  

  product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=254&controller=: رابط الدليل

 
 فـي علـوم الطـب و النفـس" المختـص"المعجـم  ����

  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  )تونس  (جمال التركي  -الجنـس فــي علـوم ” المختص"عجـم الم
  العربياإلصدار -

 فرنسي –انجليزي  -عربي 

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
und.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfo  

  

  الفرنسياإلصدار -

  عربي –انجليزي -فرنسي
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

  اإلنكليزياإلصدار -

  عربي - فرنسي –انجليزي
  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم

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

  

 سفـي علـوم الجنـ" المختــص"المعجــم  دليل  -
  رابط الدليل 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=255&controller=product&id_lang=3   
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 المتجـر اإللكترونـي لمؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة: اإلنجــازالسـادس

 

  )تونس  (جمال التركي  -إظطرابـات الوجـداني فـ”المختص"المعجـم 
  العربياإلصدار -

 فرنسي –انجليزي  -عربي 

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
oduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=pr  

  
  اإلنكليزياإلصدار -

  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 ـــالمعج ����
  

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

  

  ePsyDictCاإلصدار الكامل  -
  

  )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(
duct=19&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_pro 

 

  ePsyDictAFاإلصدار العربي الفرنسي  -
 

 )عربي  .  إنكليزي. فرنسي/ إنكليزي  .فرنسي.عربي(
index.php?id_product=42&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/ 

 

 عاما من الكدح 14إنجازات  »ـن. عـ.شـ«: الكتاب السنوي الرابع 12



 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 ابراهيـد الرحمـم، عبـار إبراهيـدالستـعب :إشراف

  يـــال التركــجم :إعداد
  القـة عـي، كريمــه الطارقـد اللـة، عبـف لطيفـيوس :مراجعة

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3  

 

  اإلنكليزياإلصدار  -طـب العلـوم و الفــي ” النفساني"المعجـم  -

 عربي  -فرنسي  –انجليزي

  دريـــك بــة، مالـــد عكاشــاحم :إشراف

  يـــال التركــجم :إعداد
  يـــــال نظمــارس كمــان، فــد سرحــولي :مراجعة

  ) المعجم شراء رابط الكترونية نسخة( - كامل المعجم
roduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=p  

  

  الفرنسياإلصدار  -طـب العلـوم و الفــي ” النفساني"المعجـم  -

   عربي  - إنكليزي    -فرنسي 

  اوــي احرشــالغال ي، ـد النابلسـمحم :إشراف

  يـــال التركــجم :إعداد
  ىـر معلــب، يسـى شكيـر، مصطفـادي الفقيـد الهـعب :مراجعة

  ) المعجم شراء ابطر الكترونية نسخة( - كامل المعجم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3 
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 فــي العلــوم و الطـــب" النفسانــي"المعجــــم دليل  -

  nd.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfou: رابط الدليل

  

 موسوعـــة األعــــالم ����
  

  egory&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=cat:الرابط
  

  إعالنــــات:  الرابـــع.الرابــط
 

 ار في شبكة العلوم النفسية العربيةــاإلشه ����
  roller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&cont:الرابط

  

  1عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
 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 ايةبد اشهر ثالثة المساحة حجز مدة- 
  

  2عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
 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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 يـــونرر اإللكتــي المتجــار فــاإلشه ����
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3:الرابط

  

  1عــــدد -المساحــــة اإلعالنيـــــة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=115&controller=product&id_lang=3 

  

 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 تاريخ  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:خصائصال
  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 صورةال-
 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، فحةص 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 لترس ،  "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 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=123&controller=product&id_lang=3 

@ @
@ @

  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 ثابتةأسفل  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 ����
 x.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/inde:الرابط

  )2017( الشريــك الفخــري الراسـخ فـي علـوم النفـس 
oller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&contr  

 

   (بعد تقديم طلب في الموضوع ( يتمتع بهذه العضوية االطباء واالساتذة االتي ذكرهم :ويةالعضـ

 وعربية في علوم وطب النفس   بجوائز عالمية  المكرمون   -

 " الراسخون في العلوم النفسانية" بلقب   المكرمون   -

 لعلوم النفسية العربيةاعضاء الهيئة االستشارية لشبكة ا  -

 بأن تشرفت جائزة الشبكة حمل اسمهم الكريم رمزيا  المكرمون   -

 االمتيــــازات

 2017على البريد الشخصي كامل العام " اصدارات الشبكة " تلقي  -
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  )2017(  الشريـــك الشرفــي المميــز فـي علـــوم النفــس
er=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controll  

 

 )  بعد تقديم طلب في الموضوع : ( االتي ذكرهم  يتمتع بها االطباء واالساتذة:العضـوية 

 اعضاء الهيئة العلمية للشبكة  -

 الفائزون بجوائز الشبكة -

 "بصائر نفسانية"و" نفسانيات " الذين اشرفوا على الملفات العلمية بمجلة  -

 الهم ضمن السلسالت المكتبية للشبكةاصدار اعم  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 يمته العربية ق

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

على البريد االلكتروني " صدارات الشبكة ا" تلقي  -ــازاتاالمتي
 2017الشخصي كامل العام 

تلقي آخر ما صدر عن الشبكة على البريد :بهديـة الترحيـ
  االلكتروني الشخصي
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 )2017( السنوى التشجيعي للشريك الشرفي الذهبي  االشترك
 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=127&controller=product&id_lang=3 

  

تقديم اشتراك دعم لشبكة العلوم النفسية العربية قيمته :- ويةضالع 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 . ـع . ـش":  ادســـالس الرابـــط
  

 لشبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة عـرابوي الـالكتــاب السنـ ����
  

   "أرابسينــــات / شعــن "
  2017 - 2003 دحــالك نــم عامـــا عشــرة أربعــة ازاتــإنج 

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 ( ـةـاد المهزلــالحص".. ي ـر اإللكترونــالمتج

http://www.arabpsyfound.com 
  

  الدوريـــات والمجــالت
 

  "نفسانيات " المجلة العربية  �
  )مزدوجة   امنه 13(36  بالمتجر المنزلة مجموع االعداد 

  )تحميل مجاني ( "نفسانيات " المجلة العربية دليل 

  إصدارات   4:بالمتجر صدارات الدليلمجموع ا

 "بصائر نفسانية " مجلة  �
  13بالمتجر االلكتروني المنزلة مجموع االعداد 

  )تحميل مجاني ( "بصائر نفسانية " مجلة دليل

  إصدار واحد:  بالمتجر صدارات الدليلمجموع ا

  5:  النسخ التي تم بيعها عدد

   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

  )تحميل مجاني إصدارات ، 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
  

ـة حســب المح("اإلنســان والتطـــور" � ـاورالنشــرة اليومـي  )ـ

  11بالمتجر المنزلة  االصداراتمجموع 
  

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

  15بالمتجر المنزلة  االصداراتمجموع 

  )تحميل مجاني اصدار واحد ، (الراسخـون" سلسلـة: دليل
  

 )مختلفالرؤية من منظور  ("مقاربات :  " السلسلة المكتبية �

  3بالمتجر المنزلة  االصداراتمجموع 

  )تحميل مجاني اصدار واحد ،  (مقاربات " سلسلـة: دليل
  

وم النفسانيـة في البالد العربية (" الكتــاب األبيــض: " السلسلة المكتبية �   )واقـع العـل

  3بالمتجر المنزلة  االصداراتمجموع 

 )تحميل مجاني ،  اصدار 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 ، ( وماسواهــا"  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

ي، اصدار انكليزي، اصدار اصدار عرب:  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 
  )مجاني  تحميلاصدار واحد ، ( والطـب العلـوم في"  النفسانـي"  المعجـم"دليل 

 )اصدار عربي، اصدار انكليزي، اصدار فرنسي :  اصدارات 3( الجنس في علوم " المختص"المعجم  �

 )اصدار واحد ، تحميل مجاني ( في علوم الجنس"  المختص"  دليل المعجم

  )اصدار عربي، اصدار انكليزي:  اصدارات 2( اضطرابات  الوجدان  في " المختص"المعجم  �
  )اصدار واحد  (حرف األلف  –)  1الجزء ( العلوم النفسية في موسوعة االعالم  �

  3:  عدد النسخ التي تم بيعها

  24: التى تم تحميلها مجانا " الدليل " عدد نسخ 
  ***   ***   ***  
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  *ة ـي للمؤسسـر االلكترونـللمتج ـام االوللعــاد احصــص ـملخ
  14:  مجموع عدد النسخ التي تم بيعها

 71:  مجانا  التى تم تحميلها" ل الدلي" 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(ى ـوله األـئ شمعتـيطف يـااللكترون رـالمتج

 ةــس المؤسســرئية ــرسال
  

 

استجابة لطلب عديد االساتذة و االطباء لتيسير حصولهم على اصدارات " المتجر االلكتروني"كنا اطلقنا 
 ...الشبكة

  ...رغم توقعاتنا كانت دنيا هذا العام االول، كانت دون التوقعات الى حد كبير ومخيبة لآلمال،  ج نتائ

انطالقا من عدد المسجلين في قائمة مراسالت الشبكة وقائمة اصدقاء الشبكة على مواقع التواصل       
تغطية تكاليف المتجر، ب من مجموع مشتركيها تسمح    شهريا %1االجتماعي، قدرنا ان نسبة التسوق بــ 

، وما زاد عن ذلك يسمح بتطوير الشبكة " شبكة العلوم النفسية العربية "تغطي تكاليف المتجر و% 2وبنسبة 
من عدد  0.1%  ال تتعدى في افضل االشهر الــ فإذا بالنسبة  وتحديث عتادها و توسيع طاقمها السكريتري، 

  مشتركيها وأصدقاء التواصل اإلجتماعي

   
، بداية " المتجر االلكتروني " بذل جميع اعضاء الفريق العامل بمؤسسة العلوم النفسية العربية وسعهم النجاح 

التسوق االلكتروني، الى سكرتيرية الشبكة الى مهندسي البرمجة و   الى المشرفة على  من خبير المحاسبات
ادارته الى إلى خبير المحاسبات و االشراف على   نجاحه، سلّمناوإ اتخذنا جميع األسباب النجازه ... المعلوماتية
، في مناسبات عديدة قمنا بالتعريف به وما حواه من اصدارات  مختصين في التجارة االلكترونية المتجر الى

آخرها كان   في مناسبات متعددة ،%  50ارساء تخفيضات تصل الى  مع  دورية ومجالت وكتب ومعاجم، 
  االسبوع السنوي الثاني الصدارات"  :كرى الرابعة عشرة الطالق الشبكة على الويببمناسبة الذ

  في علوم وطب النفس  "ــن.ـعـ.شــ"
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مواصلته تعني المزيد  بالنسبة لخبير محاسبات المؤسسة، المشروع لم ينجح،  ازاء هكذا وضع، األمر جلي
ليس " المتجر االلكتروني ... " رى الموضوع من زاوية مختلفة، من ناحيتي أ...من الهدر وارتفاع الخسائر

، بل هو امتداد للمشروع علمي كبير يهدف الى رقي علوم " المتجر " مشروعا تجاريا حقيقيا و ان حمل اسم 
هي باالساس مشروعا فكريا " شبكة العلوم النفسية العربية " الطب و خدماتهم الصحية في اوطاننا، فــ النفس 

لما تحتاجه الشبكة ييسر   توفير الحد األدنى ريا، نجاحه غير مرتبط بما يوفره من مردود مادي، ربما كان حضا 
... ان شاء اهللا بما سمحت به امكاناتنا  سيتواصل  لن يعطل المشروع،  لكن غياب ذلك   تطورها وأداء رسالتها، 

   حسبنا شرف المحاولة والسعي ، ي االكاديمي الرائدان تعذر علينا ذلك يوم ما ، نعلن توقيف هذا المشروع العلم
اال ... سائلين اهللا ان يحتسب ما قدمناه عمال صالحا يوم ال ينفع  في زمن عربي كل ما فيه يدعوا الى االحباط،

  .من اتاه بقلب سليم
 

***    ***    *** 

 النفسيـــة العربيــــة ومـة العلــمؤسســ
   التشجيعيــةالعضوية   اشتراكــات 

 )2017(  ـــخالراســ ريـالفخــ ـكالشريـــ ــةعضويــ
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 ــياســري المالفخــ ـكالشريـ ـةعضويـ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  

  

 )2017(   يــالماس 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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