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عشر  الثالثالكتــاب السنــوي  



 

  المكتبيـة الرقميــة  ت: اإلصــدارا3االنجاز   

  سلسلة الكتاب العربـي: "نفساني" - 

  سلسلة الكتاب العربي: "وفي أنفسكم" - 

  سلسلة اإلصدارات المكتبية: "الراسخـون"  - 

  ألبيض"اإلصدارات المكتبية: "الكتاب ا سلسلة - 

  اإلصدارات المكتبية: اإلنسان و التطور" سلسلة - 

  اإلصدارات المكتبية: " وما سوّاهـا" سلسلة - 

  اإلصدارات المكتبية: " مقـاربات" سلسلة - 

  "قريب إذا دعانسلسلة: "  - 

   

  : المعاجــم النفسانيــة الرقميــة4االنجـاز   

  فـس  علـوم وطــب الن  يالمَوسع" فـالمعجـم " - 

  المعجـم "الوجيــز" فـي علـوم وطــب النفـس - 

  علـــوم الجنـــس  يفـــ«المختــص  المعجـم " - 

  " فـي اضطرابات الوجـدانصالمعجـم "المختــ - 

  " فــي علــوم وطـــب النفسالمصطلح الموّحدالمعجـم " - 

  المعجـم " التفـاعلي" فـي علـوم وطــب النفـس - 

  مـج" فـي علـوم وطــب النفـسالمعجـم "المبر  - 

  استطالع الرأي: استبيان حول المعاجــم النفسانيــة الرقميــة - 

  والتكريــم  زالجوائــ  :5االنجــاز   

  في علوم وطب النفس"  المميزون"جائـزة  بتكـريم  ال - 

  "المفـلحون في علوم وطب النفس" لقبتكريم العلماء ب - 

  خون في علوم وطب النفس"تكريم العلماء بلقب " الراس - 

 
تكريم العلماء الراحلون بلقب "أولوا العزم في علوم وطب   -

 النفس"
 

  في علوم وطب النفس"  نبلقب "الكادحو تكريم العلماء   - 
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عشر  الثالثالكتــاب السنــوي  



 

 
المتجـر اإللكترونـي لــ "ش.ع.ن" وخدمات اإلعالن و   :6ز  االنجا

 اشتراكات العضوية

 

  المجالت :1الرابط   - 

  :  الكتب2الرابط   - 

  : المعاجم3الرابط   - 

  :  اإلعالنات4الرابط   - 

  :  المسانـدة5الرابط   - 

  »شبكة العلوم النفسية العربية:  «6الرابط   - 

  ته الخامسةحصاد المتجر االلكتروني في سن - 

   

  الكتـاب الذهبـي 

  شهادات أطباء وأساتذة علم النفس. . . مقتطفـات   

  ابداء الرأي حول المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية 

  كلمة الختام: "ش.ع.ن"، مسيرة  كدح تجاوزت  العقدين من الزمن... 
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عشر  الثالثالكتــاب السنــوي  
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 والنشريــــات: المجــــالت  2اإلنجــاز  

 

 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

 ) 2004( مجلة رقمية محكمة في علوم وطب النفس تأسست العام  " العربية " نفسانيات المجلة- 1

  

 

 

 

 

 (إص�ار رق�ي)دليل مجلة " نفسانيات" على شبكة العلوم النفسية العربية  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 

  2004العـــام  
   

 2004مــارس   –فيــفري   -: جانفـي  1العــدد  

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ1/apnJ1 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ1/apnJ1.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
abpsyfound.com/index.php?id_product=164&controller=product&id_lang=3www.ar  

 

  2004جــوان    –مــــاي   –: أفريـــل  2العـدد  
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-al/apnJ2/apnJ2http://www.arabpsynet.com/apn.journ 
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  
 

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2.HTM 

  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=165&controller=product&id_lang=3  

 

  2004سبتمبـــر   –أوت    -: جويليـــة   3العـــدد  
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ3/apnJ3 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ال��'� االل&��وني ت,ّ+ق ال�'لة م) 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=166&controller=product&id_lang=3  

  

  2004 ديسمبــر –نوفمبــر   –أكتوبــر     : 4العــدد  

  التركي  جمالد. إشراف:  - قراءة سيكولوجية العنف...تجاوزا النجراحات الذات العربية  الملف:  -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

t.pdfConten-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ4/apnJ4 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ4/apnJ4.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=163&controller=product&id_lang=3  

  2005العـــام  
  

  2005مـــارس   –فيــفري   -جانفـي    5العـدد  

  ( تونس)د. جمال التركي  إشراف:  -“ قراءة سيكولوجية العنف اآلخر” الملف : -

 ح�) (ت���لواالف��احة الفه�س 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5 

  مل#"ات  امل الع�د
/www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5.HTMhttp:/ 
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=161&controller=product&id_lang=3  

 

 2005جـــــوان    –مـــاي   –أفريـــل      :6العــدد  

  ( تونس). جمال التركي  دإشراف:  -سيكولوجية    قراءةالعربية و إعصار العولمة...   ةالشخصي  الملف:
  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
ex.php?id_product=160&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/ind  

 

 2005سبتمبـــــر   –أوت    -جويليـــة     : 7العــدد  

  د. جمال التركيإشراف:  -”  "الطفـل العربي... السيكولوجيا و التحديات المستقبليةالملف : -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ7/apnJ7 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ7/apnJ7.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ) ال��'� االل&��وني ت,ّ+ق ال�'لة م

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=159&controller=product&id_lang=3  

  

   2005 ـرديسمبـــ –نوفمبــر   –: أكتوبــر  8العــدد  
  د. جمال التركيإشراف: -“  أبحاث من المؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفسي”الملف : -

 ح�) ت���ل (الفه�س واالف��احة 

.pdfContent-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ8/apnJ8 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ8/apnJ8.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=162&controller=product&id_lang=3  
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

 2006العـــام  
  

  2006مـــارس   –فيـــفري   -جانفـــي      : 9لعــددا
  ( تونس)د. جمال التركي  إشراف:  -“ العالج النفسي في البيئة العربيةالملف : -

 ح�) ت���ل (الفه�س واالف��احة 
Content.pdf-n.journal/apnJ9/apnJ9http://www.arabpsynet.com/ap  

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ9/apnJ9.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=158&controller=product&id_lang=3  

  

 

  2006: ربيـــع وصيــــف  11 – 10العــدد  
  ( تونس )ل التركي  د. جماإشراف:  -“ "سيكولوجية المرأة العربية...صراعات الحداثةالملف : -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 
Content.pdf-11-11/apnJ10-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ10  

  مل#"ات  امل الع�د
11.HTM-11/apnJ10-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ10 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=153&controller=product&id_lang=3http  

  

  2006  : خريـــــف12العــدد  
  ( تونس )د. جمال التركي  إشراف:  -1"اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي "الملف : -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13 

  مل#"ات  امل الع�د
TMhttp://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.H 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=154&controller=product&id_lang=3  
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

 2007العـــام  

  
     2007: شتـــاء13العـــدد  

  ( تونس)د. جمال التركي  إشراف:  - 2"إضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي "الملف : -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13 

  مل#"ات  امل الع�د
com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.HTMhttp://www.arabpsynet. 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=155&controller=product&id_lang=3  

 

  

  2007: ربيـــع  14العـــدد  
  ( تونس )د. جمال التركي  إشراف:  -” " الجنسانية و الذهنية العربية... مقـاربة سيكولوجيةالملف : -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-pn.journal/apnJ14/apnJ14http://www.arabpsynet.com/a 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ14/apnJ14.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=152&controller=product&id_lang=3  

  

  2007 : صيـــف و خريــف16-15العـــدد  
  ( مصر)ضل  د. خليل فـاإشراف:  -” "مظاهر اإلكتئاب في المجتمع العربيالملف : -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-16-16/apnJ15-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ15 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

om/index.php?id_product=149&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.c  
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

 2008العـــام  
  

  2008: شتـــاء  17العـــدد  
  ( المغرب )أ. د. الغالي أحرشاو  إشراف:   -” " السيكولوجيا من منظور عربيالملف : -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
ww.arabpsyfound.com/index.php?id_product=150&controller=product&id_lang=3http://w  

  

 2008: ربيـــع و صيــف  19-18العـــدد  

(  د. عبد الهادي الفقير  إشراف:  -التحليل النفسي والذات العربية...من التنظير الى الممارسة  الملف: -
 المغرب )

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-19-19/apnJ18-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ18 

  مل#"ات  امل الع�د
19.HTM-19/apnJ18-bpsynet.com/apn.journal/apnJ18http://www.ara 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
r=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=151&controlle  

 

  2008: خريــف  20العــدد  
 ( أمريكا / االردن )د. نعمان غرايبة  إشراف:  -”"الطب النفسي الشرعي ... نحو قراءة عربيةالملف : -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-ww.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ20/apnJ20http://w 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ20/apnJ20.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3 

 

 08أوت /أغ,83  31-1ملف ال�ل�6 : شه� ال23 ال1ف,ي الع�0ي األول 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=146&controller=product&id_lang=3 
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 النشريــــاتالمجــــالت و : 2اإلنجــاز  

 

 2009ع  ـــاء وربيـــ: شت22-21العــدد  

  ( الجزائر )أ. د. بوفولة بوخميس  إشراف:   - "اضطرابات الوظيفة األسرية" الملف: -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-22-22/apnJ21-abpsynet.com/apn.journal/apnJ21http://www.ar 

  مل#"ات  امل الع�د
22.HTM-22/apnJ21-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ21 

 رق�ة) (ن,#ة ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

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

  

     2009العـــام  
 

  2009: صيـــــــف  23العـــــــدد  
  ( المغرب )مصطفى شقيب  اشراف:  - ”مصطلح النفسي العربي  "أزمة الالملف : -

 ح�) (ت���ل الفه�س واإلف��احة

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ23/apnJ23 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ23/apnJ23.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=145&controller=product&id_lang=3  

  

  2009: خريــــــــــف   24العـــــــدد  
 ” "غزة...التداعيات السيكولوجية للحرب و الحصار  الملف : -

 ) فـلسطين(  أ. د. عبد العزيز موسى ثابتإشراف:   -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24 

  مل#"ات  امل الع�د
com/apn.journal/apnJ24/apnJ24.HTMhttp://www.arabpsynet. 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
ang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=144&controller=product&id_l  
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 2010العـــام  
  

 2010: شتـــــاء & ربيـــــع  26-25لعـــــــدد  ا

 أ. د. سامر جميل رضوانإشراف:    -” سيكولوجية التطرف العقـائديالملف :" -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-26-26/apnJ25-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ25 

  مل#"ات  امل الع�د
26.HTM-26/apnJ25-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ25 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
.com/index.php?id_product=109&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound 

  

  2010صيـــف &خريــــف   28-27العـــــــدد  
( د. عبد الرحمان ابراهيم  إشراف:   -"الطفـل العربي . . . نحو سيكولوجية متوافقة مع الذات " الملف : -

  سوريا )
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-28-28/apnJ27-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ27 

  مل#"ات  امل الع�د
28.HTM-28/apnJ27-apn.journal/apnJ27http://www.arabpsynet.com/ 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id  

  

  2011العـــام  
 

   2011شتـــــاء & ربيـــــع   30-29العـــــــدد  

أ. د. عبد  إشراف:    -علم النفس االجتماعي بين حاضر المعرفة العلمية و واقع اإلنسان العربي  الملف : -
  الكريم بلحاج

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-30-30/apnJ29-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ29 

  مل#"ات  امل الع�د
30.HTM-J2930/apn-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ29 
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 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3 

 

  2011ف  ـــــصي 31العـــــــدد  

  العالج النفسي...رؤية مستقبلية من خالل تخصصات نفسية متعددة  الملف : -
 ( مصر )أ. د. خالد ابراهيم الفخراني  إشراف:   -

 ح�) (ت���ل�احة واالف�الفه�س 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ31/apnJ31 

  مل#"ات  امل الع�د
/www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ31/apnJ31.HTMhttp:/ 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3 

2012العـــام    
 

 2012خريــف و شتــــاء    33-32العــدد  

  مأزق التقـليد  و تحديات التأصيل  … السيكولوجية العربية  الملف: -
 ( السعودية )أ. د.  صالح ابراهيم الصنيع  إشراف:     -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-33-35/apnJ32-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ32 

  مل#"ات  امل الع�د
33.HTM-/apnJ3233-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ32 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3  

 

  2012ربيـــع و صيــــف   35-34العــدد  
 السيكولوجيا العربية و التراث النفسي اإلسالمي ... نحو مد جسور التواصلالملف: -

 ( سوريا )أ. د. دمحم توفيق الجندي  إشراف:   -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-35-35/apnJ34-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34 

 مل#"ات  امل الع�د

 

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) 2022(شتاء  13الكتاب السنوي   51



 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

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

  (ن,#ة رق�ة) ي ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��ون
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=147&controller=product&id_lang=3  

 

  2012خريـــــف    36العــدد  
  .. مـن الوصمة إلى الرعاية  اإلدمان في المجتمع العربي.الملف: -
 ( مصر )أ. د. مصطفى حسن حسين  إشراف:     -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ36/apnJ36.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=130&controller=product&id_lang=3 

 

2013العـــام    
 

 2013شتــاء & ربيـــع    38-37العـــدد  

  ( سوريا )أ. د. دمحم خلدون مروة  إشراف:    -العربية"  "االختبارات النفسية في الممارسةالملف: -
 ح�) (ت���ل��احة الفه�س واالف

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

  مل#"ات  امل الع�د
38.HTM-38/apnJ37-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ37 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=49&controller=product&id_lang=3 

 2013صيــف&خريــف   40-39العـــدد  

  ية  "المشهد السياسي العربي المعاصر...قراءة سيكولوجالملف: -
 ( مصر )أ. د. دمحم سعيد أبو حالوة  إشراف:   -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-40-40/apnJ39-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ39 

  مل#"ات  امل الع�د
0.HTM4-40/apnJ39-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ39 
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 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=97&controller=product&id_lang=3 

 

2014العـــام    
 

 2014شتــــاء &ربيــــع42-41العـــدد  

  ""اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي... المعوقـات و التحدياتالملف: -
 ة )( السعوديعبد العزيز بن صالح المطوع  اشراف:   -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-42-42/apnJ41-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ41 

  مل#"ات  امل الع�د
42.HTM-42/apnJ41-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ41 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=98&controller=product&id_lang=3  

  

  2014خريـــف  43العـــدد  

  (الذكرى الثانية لإلختفـاء)البروفيسور عمر هارون الخليفة    عدد خاص: -
 د. جمال التركياشراف:   -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ43/apnJ43 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=114&controller=product&id_lang=3  

 

2015العـــام    
  

 2015شتــــاء   44العـــدد  

  دمحم بوديسإشراف:   -تمع العربي... مقـاربة نفسية اجتماعية""ظاهرة العنف في المجالملف: -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ44/apnJ44 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ44/apnJ44.HTM 
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 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=36&controller=product&id_lang=3  
 

  2015ربيــــع 45العـــدد  

  ( فـلسطين )خولـة أبو بكـر  اشراف:  - ""التداعيــات النفسيــة للصدمــة واللجــوءالملف: -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apnJ45 

  دمل#"ات  امل الع�
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apnJ45.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=50&controller=product&id_lang=3 

    2015صيـــــف 46العـــدد  
  مأمـون مبيّـض  إشراف:   -"الجنوسية المثلية... من الالسواء الى االضطراب"الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ46/apnJ46 

  ل الع�دمل#"ات  ام
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ46/apnJ46.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=78&controller=product&id_lang=3  

 

  2015 خريــــف  47العـــدد  
  عمارجية نصر الدينإشراف:   - " العالج النفسي األسري بمجتمع عربي يشهد تحوالت كبري"الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ47/apnJ47 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ47/apnJ47.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=84&controller=product&id_lang=3  
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2016العـــام    
  

  2016خريــــف49-48د  العـــد
  نادية بنت عبد العزيز بعيبناشراف:  -"1ج  –"القيـاس النفسـي وبنــاء االختبـارات   الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-49-49/apnJ48-l/apnJ48http://www.arabpsynet.com/apn.journa 

  مل#"ات  امل الع�د
49.HTM-49/apnJ48-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ48 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
8&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=25  

 

 2016صيـــــف وخريــــف 51-50العـــدد  

  نادية بنت عبد العزيز بعيبناشراف:  -"2ج  - "القيـاس النفسـي وبنــاء االختبـارات   الملف: -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-51-51/apnJ50-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ50 

  مل#"ات  امل الع�د
51.HTM-51/apnJ50-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ50 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=260&controller=product&id_lang=3  

 

2017العـــام    
 

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

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-53-53/apnJ52-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ52 

  مل#"ات  امل الع�د
53.HTM-53/apnJ52-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ52 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=283&controller=product&id_lang=3 
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 2017صيــف وخريـــف 55–54عـــدد خــــاص

  "توطين العلوم النفسانية" :الملف - 
  المشرف : أ.د.الغالـي أحرشــاو ( المغرب ) -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-55-55/apnJ54-54http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ 

  مل#"ات  امل الع�د
55.HTM-55/apnJ54-tp://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ54ht 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=308&controller=product&id_lang=3 

 

 

 2017صيــف وخريـــف 55–54ملحـــق عـــدد  

  "توطين العلوم النفسانية " :الملف - 

  المشرف : أ.د.الغالـي أحرشــاو ( المغرب ) -
 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=309&controller=product&id_lang=3 

 

   2017شتـــاء   56عــــدد خــــاص  

  "العنــف واالضطرابـات النفسانيـة التاليـة للصدمــة" :الملف - 
  المشرف : أ.د. عبد العزيز موسى ثابت ( فـلسطين ) -

  ح�) (ت���لواالف��احة الفه�س 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ56/apnJ56 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ56/apnJ56.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=316&controller=product&id_lang=3  
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2018العـــام    
  

  "2018  ربيع  – 57العـــدد  

  المشرف: أ.د.  بوفولة بوخميس ( الجزائر )- إشكاليات الترجمة في العلوم النفسية"" :الملف -

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ57/apnJ57http 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ57/apnJ57.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3 

 

 "2018  صيـــف  – 58العـــدد  

  المشرف: أ.د. تغليت صالح الدين ( الجزائر ) -العالجات النفسانية بالوطن العربي"  "  :الملف - 

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ58/apnJ58-Content.pdf 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ58/apnJ58.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
yfound.com/index.php?id_product=327&controller=product&id_lang=3www.arabps  

  

  2018خريـــف    – 59العـــدد  

 المشرفة: أ.د. بديعة أية مجبر  -  مستجدات اضطراب الوجدان الثناقطبي   " :الملف    - 

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ59/apnJ59-Content.pdf  

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ59/apnJ59.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=345&controller=product&id_lang=3 
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-  

  2018شتاء   – 60العـــدد  

 هنادي الشوا   المشرفة: د.– ان... المظهر العربيسيكولوجية الطاغية والطغي :الملف -

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ60/apnJ60-Content.pdf  

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ60/apnJ60.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) م) ال��'� االل&��وني ت,ّ+ق ال�'لة 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=361&controller=product&id_lang=3  

  

2019العـــام    
  

   2019 ربيع   – 61العـــدد  
  الجزائر  –  الدكتورة اعزيز غنية المشرفة :  -اضطرابات الطيف الوسواسي :الملف -

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ61/apnJ61-Content.pdf  

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ61/apnJ61.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=366&controller=product&id_lang=3 

 

    2019صيف   – 62عدد  

  الجزائر  –المشرفة : الدكتورة آمال بوروبة من - ة العربية واضطراباتها النفسانية  : الشخصيالملف - 
  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ62/apnJ62-Content.pdf  

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ62/apnJ62.HTM   

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
        www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=381&controller=product&id_lang=3   
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 2019( عدد خاص ) خريف    63عدد  

  سوريا –المشرف: أ. د. سامر جميل رصوان   - وطب النفس   علوم في العالمية : المستجداتالملف -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ63/apnJ63-Content.pdf  

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ63/apnJ63.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=391&controller=product&id_lang=3 

 
  2019شتاء    64عدد  

  : علم النفس االيجابي.. نحو سيكولوجية التمكينالملف -

  حالوةأب+ ال��Aف : د. دمحم سع��  -
   ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ64/apnJ64-Content.pdf 

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ64/apnJ64.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3   

  

2020العـــام    
  

   2020 ربيع   – 65عدد  

  هل مفيد فعالً ؟ …العالج النفساني: الملف -

  ال��Aف : أ.د. سام� ج��ل رض+ان -
  ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ65/apnJ65-Content.pdf  

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ65/apnJ65.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=3    
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  2020 صيف   – 66عدد  

والحجر المنزلي... التداعيات على الصحة  واللياقة   19-جائحة كوفيد«: الملف -
  » النفسانية

 ال��Aف : أ.د. الغالي أح�شاو -

  ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ66/apnJ66-Content.pdf  

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ66/apnJ66.HTM  

   رق�ة) (ن,#ةت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=422&controller=product&id_lang=3  

 

   2020 خريف  – 67عدد  
  : اتجاهات علم النفس الحديث  الملف -
-  I+Aف : أ.د. م"3فى ع�Aال� 

   ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ67/apnJ67-Content.pdf  

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ67/apnJ67.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3  

 

  2020 خريف  – 68عدد  

  : الرعاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلعاقةالملف -

  ال��Aف : أ.د. عل�+I ع�O العMNM ( ال�غ�ب) -
   ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ68/apnJ68-Content.pdf  

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ68/apnJ68.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=445&controller=product&id_lang=3 
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   2021شتاء   – 69عدد  
  التحليل النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة): 1الملف - 
   د. م�سل�1ا شQRان ح,) -ال��Aف : .ا. د. رNاض ب) رج2  -

  ح�) (ت���لاالف��احة و  الفه�س

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

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ69/apnJ69.HTM  

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

  2021شتاء   – 70عدد  

  التحليل النفسي والثقـافة (الثقـافة العربية بخاصة): 2الملف - 
   . م�سل�1ا شQRان ح,)د -ال��Aف : .ا. د. رNاض ب) رج2  -

  ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س

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

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ70/apnJ70.HTM  

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

   2021ربيع   – 71عدد  
  ياالسالم النفس وعلومها من منظور الفكر  الملف (الجزء االول ): -

 : ح,�1ـــة ز ـــــ�اوI  1ال��Aف على ال�لف -

  ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س

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

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ71/apnJ71.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ال��'� االل&��وني ت,ّ+ق ال�'لة م) 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=469&controller=product&id_lang=3 
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  2021ربيع   – 72عدد  

  االسالمي النفس وعلومها من منظور الفكر  الملف (الجزء الثاني ): -

 : ح,�1ـــة ز ـــــ�اوI  2ال��Aف على ال�لف -

  ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ72/apnJ72-Content.pdf  

  مل الع�دمل#"ات  ا
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ72/apnJ72.HTM  

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

 

   2021خريف    – 73عدد  
  الرعاية الصحية النفسانية للمسنين الملف: -

- I�Nة ز'Uف على ال�لف: خ��Aال� 

  ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س  

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

  ات  امل الع�دمل#"
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ73/apnJ73.HTM  

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

 

  2022-  2021شتاء   – 74عدد  

  قــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــار: الملف - 
-  I+ـــAا –اش�اف:  أ. د. م"3فـــى عM'ال1فـــ8، ال Yئـــ�أس�ــــاذ علــ 

  ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س

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

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ74/apnJ74.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=505&controller=product&id_lang=3  
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  : 2نجــاز  اإل

 

  2022ربيع & صيف   – 75عدد  

  سيكولوجية االختالف وقبول االخر في مجتمعاتنا اإلسالمية لتحقيق التعايش: الملف - 
  "لتفكيك تحصينات التعصب وثقـافة الكراهية)  (مشروع "لتعارفوا

  الجزائر  - علم النفس   - اشراف: أ.د خالد عبد السالم  
   ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ75/apnJ75-Content.pdf  

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ75/apnJ75.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=548&controller=product&id_lang=3 

 

  2022خريف    – 76عدد  

  سيكولوجية  الطفـل في التراث العربإسالمي أو " سياسة تدبير الصبيان عند علماء المسلمين" : الملف - 
  )السعودية(علم النفس، مكة المكرمة   –ارقي  د. عبد هللا الطاشراف: 

   ح�) (ت���لواالف��احة  الفه�س
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ76/apnJ76-Content.pdf  

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ76/apnJ76.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) ��'� االل&��وني ت,ّ+ق ال�'لة م) ال
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=550&controller=product&id_lang=3 

 

 ملفـات األعداد القـادمة

  2023-2022شتاء   – 77عدد  
  ــف: اضطراب الهوية الجنسية والتحديات الثقـافيةالملـ

  الدكتور أومليلي حميداالستاذ  اشراف:   
  الجزائر  - علم النفس العيادي -استاذ محاضر  

  ترسل االعمال بالتزامن  الى بريد  كل من المشرف  على العدد والى بريد الشبكة  
arabpsynet@Gmail.com - oumelili.hamid@live.fr 

 ) 2022ديسمبر   31( تمديد أخر أجل لقبول االعمال  
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  2023ع  ربي  78عدد  
  الملـــف: "ُمعطيات العالج اإلدراكي"

  (بمناسبة الذكرى االولى لوفـاة مؤسس العالج االدراكي والسلوكي آرون بيك)
  العـــراق / أمريكـــا    -د. صـــادق السامرائــي  اشراف:  

 بـــورد عراقـــي / بـــورد أمريكـــي في الطـــب النفسانـــي
  بريد  كل من المشرف  على العدد والى بريد الشبكة    ترسل االعمال بالتزامن  الى

arabpsynet@Gmail.com- sadiqalsamarrai@gmail.com 

   2023فيفري   28أخر أجل لقبول االعمال  
  

 لفدعوة للمشاركة في إثراء الم
  تحية تقديٍر وتفـاعٍل وإبداٍع منير

 الزميالت والزمالء والباحثات والباحثين  
األلباب أشرقت, والنواهي تواصلت , وأنارت وتنّورت، وتأثيرها في واقع األمة إيجابي قدير، وما يضوع منها  

 أثيلٌ وفير.
سة العلوم النفسية العربية،  والمجلة العربية المحكمة في علوم وطب النفس "نفسانيات" , التي تصدرها مؤس

أسهمت بإشعاعاتها الفكرية الساطعة في العقول والنفوس، وفتحت آفـاقـا إدراكية ذات قيمة عالجية لمداواة العلل  
 النفسانية.

الذي قدم للعالم نظرية العالج    Aaron Beckبمناسبة الذكرى االولى لوفـاة الطبيب النفساني، آرون بيك   
صدر مجلة " نفسانيات" ملفـا خاصا  عن " ُمعطيات العالج اإلدراكي"، واني اذ أسعد  اإلدراكي والسلوكي، ت

باإلشراف على اعداده،  يطيب لي دعوتكم  للمشاركة برفده  بجمان أفكاركم وعسجد رؤاكم، التي غنمتموها  
لعربية،  وتأسية جراحها  من تجاربكم السريرية والبحثية والتعليمية، لتعزيز مهاراتنا اإلقترابية من معاناة النفس ا

  المبرِّحة.
فـالعالج اإلدراكي له دوره الفّعال في تشافي اإلنسان من األمراض النفسانية , وذلك بإعادة ترتيب أفكاره في  
منظومة قـادرة على تعافيه من التداعيات السلوكية المريرة، الناجمة عن األفكار المنحرفة والمضطربة، التي تمليها  

وء التي فيه. والبد أن يكون للمختصين بالعلوم النفسانية مساهمات جادة في تطويعه لخدمة  عليه أّمارة الس
  المواطن العربي.

  تقبلوا خالص الود
 صادق
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   2023صيف   –  79عدد  
  االضطرابات الرهابية في المجتمع العربيالملف:  

  علم النفس، الجزائر –اشراف: د. غنية اعزيز  
  ترسل االعمال بالتزامن  الى بريد  كل من المشرفة  على العدد والى بريد الشبكة  

bouazieze@gmail.com  - arabpsynet@gmail.com 

  ) 2023ماي   31أخر أجل لقبول االعمال (
 

  دعوة للمشاركة في إثراء الملف
لصيف   79يسرنا دعوة الباحثين، االكادميين وأطباء النفس النشر في المجلة العربية " نفسانيات" العدد      
جتمع العربي . حيث يتم نشر البحوث المستوفية لمعايير  و الذي يعالج ملف االضطرابات الرهابية في الم 2023

 البحث العلمي و ضوابطه، اسهاما في تعزيز البحث في مجال العلوم النفسية و نشر المعرفة.
 وفقنا هللا و اياكم لخدمة العلم و العلماء...

  د. غنية اعزيز  
  

    2023خريف    –  80عدد  
  النظر الذاتيةالتوحد في الحقـائق العلمية ووجهات  الملف:  

  أ. د. خالد الفخراني ( مصر ): اشراف
  ترسل االعمال بالتزامن  الى كل من المشرفين  على الملف والى بريد الشبكة  
khalid.fakhrany@gmail.com- arabpsynet@Gmail.com 

  ) 2023جويلية     30أخر أجل لقبول االعمال (
  

  دعوة للمشاركة في إثراء الملف
السادة الكرام أساتذة الطب النفسي وعلم النفس وكل المتخصصين في مجال اضطراب التوحد ندعوكم  

ب طيف  للمشاركة في هذا العدد بالدراسة والتحليل العميق لهذا االضطراب ، حيث من المحتمل أن يكون اضطرا
التوحد من أكثر االضطرابات العصبية النمائية التي يساء فهمها، حيث ُيظهر األطفـال المصابون بهذا به عالمات  
تشخيصية واضحة في ثالثة مجاالت رئيسية هي: (أ) العجز في التفـاعل االجتماعي، (ب) العجز في التواصل، و (ج)  

االعالمات في وقت مبكر من حياة الطفـل وتسبب إعاقـات  أنماط السلوك أو االهتمامات المتكررة، وتظهر هذه  
 ). فقد ُيظهر الطفـل المصاب به عجزًا في التفـاعل االجتماعيAPA, 2013خطيرة في آدائه (
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ين من خالل عدم التحدث معهم أو إبعاد رأسه بعيدا عنهم، كما أن هؤالء األطفـال ال يتواصلون بالعين مع  مع األخر 
اآلخرين ويفضلون اللعب بمفردهم بدالً من اللعب مع اآلخرين، ويبدون كما لو كانوا يعيشون في عالم اجتماعي  

أوجه قصورهم في التواصل ما بين عدم التكلم  شخصي منعزل ال يعرفه اآلخرون أو ال يستطيعون اختراقه. وتتراوح  
بشكل تام إلى الرد بجملة مكونة من كلمة واحدة (على سبيل المثال ، القول "نعم" أو "ال" على أسئلة أو عبارات  
تتطلب مزيًدا من التفصيل) ، ترديد الكالم (على سبيل المثال ، ترديد ما يقوله الشخص اآلخر ، إما فورًا أو بعد  

ات أو حتى أيام) ، وصعوبة إجراء محادثة بسبب عدم القدرة على الرد على تعليقـات اآلخرين، وقد يشمل  عدة ساع
هذا االضطراب أيًضا العجز في استخدام وفهم اإلشارات غير اللفظية (كتعبيرات الوجه واإليماءات والمواقف)  

 التي تسهل عملية التواصل الطبيعي
  أ.د. خالد الفخراني

  

اضطراب طيف التوحد من االضطرابات العصبية النماءية و التي نحتاج إلى المعرفة سواء  يعتبر موضوع  
االكاديمية او المعرفة االجتماعية من اجل المساعدة في التوعية باالضطراب . يعتبر االكتشاف المبكر من أهم  

رورية من اجل ايجاد  الخطوات التي ندعو الى تدخل مبكر لذلك تعتبر عملية الكشف و التقييم و التشخيص ض
البرامج الممكنة لمعالجة و تطوير نقـاط القوة و نقـاط الضعف التي يتم تحديدها من فريق من المختصين و التي  
تساعدهم في التدخل من خالل اشراك االولياء في العملية. من هنا جاءت فكرة تأليف هذا المصنف العلمي الذي  

  اف الى المكتبة العربية و يستفيد منه الباحثين و االولياء و المختصين.يراعي هذه الجوانب االساسية ، و بذلك يض
 أ.د. قويدر بن أحمد
 

    2023شتاء   –  81عدد  
  

  االرشاد النفسي في عالم متغيرالملف:  
 أ. م علي موسى الصبحيين ( األردن ): اشراف

  .جامعة الملك سعود-قسم علم النفس   -أستاذ مشارك في علم النفس االرشادي  
 ترسل االعمال بالتزامن  الى كل من المشرفين  على الملف والى بريد الشبكة  

aalsubhien@ksu.edu.sa  - ali_mas200@yahoo.com 

synet@Gmail.comarabp 

  

 ) 2023سبتمبر   30أخر أجل لقبول االعمال (
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 دعوة للمشاركة في إثراء الملف  
الموضوعات النفسانية واالرشادية في مجاالت االرشاد  يطيب لي دعوة الزمالء المختصين، بإثراء هذه الملف ب

كافة الفئات العمرية: األطفـال، المراهقين، الشباب، من هم في سن العمل واالنتاج، كبار السن، وكل فئة حسب  
 حاجاتها النفسانية واالجتماعية واالنفعالية والعقـلية...

  
وعملية. وتغطي كافة مجاالت االرشاد، وتستخدم  الموضوعات المطروحة في النقـاش تكون ذات فـائدة علمية، 

  مناحي اإلرشاد الوقـائية والنمائية والعالجية.
   

تمارس الفعاليات في إثراء الملف االرشادي ضمن أسلوب علمي يمكن االستفـادة منه، بعيدا عن التنظير، 
طرح، عند التفـاعل بين  والتعصب ألي اتجاه نفسي، مع تقدير وتثمين واحترام وجهات النظر المختلفة في ال

  المشاركين األكارم.
  مع وضع هدف أساس لهذا الملف هو نشر الوعي االرشادي والنفسي بين الجميع.

   
  بارك هللا فيكم، وفي جهودكم، ووفقنا هللا لما فيه الخير للجميع.

  علي موسى الصبحيين
  ( تعوص المبرمجة ان تعذر جهوزيتها )ملفـات ملحقة  

  

    ....... –عدد ... 
  صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية

  الجزائر  –الدكتور صالح الدين تغليت  اشراف:  

tighlitsalahedinne@gmail.com-   arabpsynet@gmail.com  
 

     ....... –عدد ... 
  راب طيف الذاتويةاضط

  الجزائر  –الدكتور صالح الدين تغليت  اشراف:   
-tighlitsalahedinne@gmail.comarabpsynet@gmail.com     
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 دليــل المجلـــة العربيـــة "نفسانيـــات"

  )2006( خريف  12إلى العـــدد    )2004ربيع   ( 1من العــدد   الدليل: الجزء األول:
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=238&controller=product&id_lang=3 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  )2009( خريف  24إلى  العـــدد     )2007( ربيع    13من العــدد  الدليل: الجزء الثاني: 

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

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2012( خريف  36إلى العـدد    )2010ربيع   -( شتاء   26-25من العــدد  الدليل: الجزء الثالث: 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=240&controller=product&id_lang=3 
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 )2019 ربيع(  61إلى  العدد    )2013( شتاء & ربيع   38-37من العدد  : الرابعالدليل: الجزء  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=266&controller=product&id_lang=3 

 

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 )2022خريف  (  76إلى  العدد    )2019 صيف(  62من العدد  : الخامسالدليل: الجزء  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3 
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 )2010العربية، تأسست العام   (مجلة مستجدات العلوم النفسيةيــة" انمجلــة "بصائــر نفس-2
  
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 ق�ي)(إص�ار ر ة  بدليل مجلة " بصائر نفسانية" على شبكة العلوم النفسية العري
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

 

2010العـــام    
 

  2010شتــاء  & ربيــع    1العـــدد  
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

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

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs1/eJbs1.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

w.arabpsyfound.com/index.php?id_product=105&controller=product&id_lang=3ww  

  

 2010صيــف &خريــف   2العـــدد
  سيكولوجيـة النفــس العربيـة الثائــرة الملف: -

 ح�) (ت���ل واالف��احةالفه�س 

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

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs2/eJbs2.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) راde ش�اء الع�د

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=106&controller=product&id_lang=3 
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2011العـــام    
 

   

    2011ع  ـــاء & ربيــــشت 3 العـــدد
  - 1 –سيكولوجيـــة النفــس العربيـة الملف: -

 ح�) (ت���لاالف��احة الفه�س و 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs3/eJbs3 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs3/eJbs3.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) راde ش�اء الع�د

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=107&controller=product&id_lang=3 
 

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

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs4/eJbs4 

  ع�دمل#"ات  امل ال
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs4/eJbs4.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) راde ش�اء الع�د

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=104&controller=product&id_lang=3 
 

2012العـــام    
 

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

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs5/eJbs5 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs5/eJbs5.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) راde ش�اء الع�د

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=54&controller=product&id_lang=3 
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 2012ربيـــع و صيـــف   6العـــدد  
 ص المميزةالسيكولوجيا العربية . . . نحو إبراز الخصائ الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs6/eJbs6 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs6/eJbs6.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) راde ش�اء الع�د

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=53&controller=product&id_lang=3 

 

2012خريـــــف    7العـــدد    
  -1-مقـاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs7/eJbs7 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs7/eJbs7.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=52&controller=product&id_lang=3 

 

2013العـــام    
 

 2013شتــاء & ربيـــع    8العـــدد  

  -2-مقـاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs8/eJbs8 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs8/eJbs8.HTM 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=102&controller=product&id_lang=3 
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 2013صيــف &خريــف    9العـــدد  

  -3- مقـاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة   الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs9/eJbs9 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs9/eJbs9.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=99&controller=product&id_lang=3 

 

2014العـــام    
 

  2014ربيـــع & صيــف   10العـــدد  

  -4- مقـاربــات فـي السيكولوجيــا العربيــة   الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJbs10 

  مل#"ات  امل الع�د
s10.HTMhttp://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs10/eJb 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=40&controller=product&id_lang=3 

 

2015العـــام    
 

 2015شتــاء   11ـدد  العــ
  العربيـــة" والعلـــــوم النفسيــــة الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11.HTM 

 

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) 2022(شتاء  13الكتاب السنوي   74



 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=39&controller=product&id_lang=3 
 

  2015شتــاء   12العـــدد  
  السيكولوجيـــا من منظــــور عربـــــي الملف: -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs12/eJbs12 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs12/eJbs12.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=82&controller=product&id_lang=3  

 

  2015شتــاء   13العـــدد  

( بمناسبة انتقـال البروفيسور دمحم احمد  في ظلمة ليل عربي    افتقد... بدر  يخاص: النابلسعدد   الملف: -
  النابلسي الى رحاب هللا)

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs13/eJbs13 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs13/eJbs13.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=82&controller=product&id_lang=3 

 

2017العـــام    
 

  2017شتــاء   15- 14العـــدد  
  .. أمة في عالمالنفسانيات.الراسخ في الفـلسفـات و    خاص: يعورعدد   الملف: -
 نس )( تو جمال التركي    إعداد:  -

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3  
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 مل#"ات  امل الع�د

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

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3 

 

 2017صيــف17- 16العـــدد  

  التركي  لجما  إعداد: -:  ظاهرة ترامب... قراءة نفسانية في الحدثفخاص: الملعدد   الملف: -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=279&controller=product&id_lang=3 

  مل#"ات  امل الع�د
17.HTM-17/eJbs16-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs16 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=280&controller=product&id_lang=3 

 

 2017خريــف &شتــاء  19- 18العـــدد  

  ( تونس )التركي    لماج  إعداد: - "عدد خاص: "اللياقة النفسانية والفكرية لإلنسان العربي الملف: -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=279&controller=product&id_lang=3 

  مل#"ات  امل الع�د
7.HTM1-17/eJbs16-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs16 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=312&controller=product&id_lang=3 

 

 

  2017ف &شتــاء  خريــ19- 18العـــدد  ملحق  

  "عدد خاص: "اللياقة النفسانية والفكرية لإلنسان العربي الملف: -
 ( تونس )التركي    لجما  إعداد: -

  
  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

bpsyfound.com/index.php?id_product=315&controller=product&id_lang=3www.ara 
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2017العـــام    
  

  2018ربيـــع    20العـــدد  

  ( األردن )وليد سرحان  إشراف:  -رام.... من السواء والالسـواء"سيكولوجيـة الحب والغ" الملف: -
 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=323&controller=product&id_ 

  مل#"ات  امل الع�د
.journal/eJbs20/eJbs20.HTMhttp://www.arabpsynet.com/apn 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=324&controller=product&id_lang=3 

  

    2018صيف و خريف    22-  21العدد  

  ( الجزائر ) د. مرعى سالمه يونسإشراف:  - علم النفس اإليجابي والنشاط البدني والترويحي"  " الملف - 
  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=335&controller=product&id_lang=3 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs21-22/eJbs21-22.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
yfound.com/index.php?id_product=336&controller=product&id_lang=3www.arabps 

  

2019العـــام    
  

    2019شتاء و ربيع    24-  23العدد  
  ( العراق / إنكلترا) د. ماجد الياسريإشراف:  -و الصحة النفسانية"  اإلرهاب"التطرف و   الملف: -

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=362&controller=product&id_lang=3 

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs23-24/eJbs23-24.HTM 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=363&controller=product&id_lang=3  
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 شريــــاتالمجــــالت والن: 2اإلنجــاز  

 

   2019/  صيف خريف     26  - 25العدد   

  د. وليد خالد عبد الحميدإشراف:  -" النفسانية... مقـاربة من منظور عربي الصدمة  "عقـابيل الملف -

  في الوطن العربي في الماضي والحاضر وعلى ضوء دراسات األستاذ الراحل دمحم النابلسي )  النفسانية (واقع الصدمة
  

  ح�) (ت���لف��احة الفه�س واال

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=386&controller=product&id_lang=3  

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs25-26/eJbs25-26.HTM  

  (ن,#ة رق�ة) وني ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&�� 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3 

2020العـــام     
 

   2020/ شتاء    27 العدد
  حرشاو . . . السيكولوجيا في خدمة االنسان والمجتمع ""البروفيسور الغالي ا : الملف - 

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

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

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

  امل الع�د مل#"ات

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

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3  

 

  2020/ مارس    27 ملحق العدد
  2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف -

 
  ر الغالي أحرشــــاواالعمال العلمية للبروفيسو 

  2008 و 2007العربية للعلوم النفسية " عامي    "المجلة  الصادرة في
  

  إعداد: د. جمال التركي
Mars2020.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27 
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

  2020/ أفريل    27 ملحق العدد
  2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف -

     
  ي أحرشاواالعمال العلمية  للبروفيسور الغال

  2011-  2010العربية للعلوم النفسية " عام    "المجلةالصادرة في  
 إعداد: د. جمال التركي

www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27-April2020.pdf 

    2020/ ربيع   28 العدد
  1جزء    –الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة  »... الكورونـا فـايروس«جائحة  «  :لملفا

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=409&controller=product&id_lang=3  

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs28/eJbs28.HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=408&controller=product&id_lang=3  
    2020/ ربيع   29 العدد

  2جزء    -الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة»... الكورونـا فـايروس«جائحة  «  :الملف
  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=419&controller=product&id_lang=3  

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs29/eJbs29HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=420&controller=product&id_lang=3 

  2020/ جوان    29 ملحق العدد
  2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف -

     
  االعمال العلمية  للبروفيسور الغالي أحرشاو

  2017- 2012لمجلة العربية للعلوم النفسية " عام  الصادرة في "ا
 إعداد: د. جمال التركي

www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs29/eJbs29-June2020.pdf  
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

   2020/ ربيع    30  العدد
  3جزء    -الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة»... الكورونـا فـايروس«جائحة  «  :الملف

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=425&controller=product&id_lang=3  

 مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs30/eJbs30HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=426&controller=product&id_lang=3 

  2020/ جويلية    30 ملحق العدد
  2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف

     
  ية  للبروفيسور الغالي أحرشاواالعمال العلم

  2020- 2018الصادرة في "المجلة العربية للعلوم النفسية " عام  
 إعداد: د. جمال التركي  

www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs29/eJbs29-June2020.pdf 
 (عدد  ممتاز)   2020/ ربيع   31  العدد

  ”.. معا ال للوصمةالنفساني.المرض  «  :الملف
  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=431&controller=product&id_lang=3  

  مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs31/eJbs31HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=432&controller=product&id_lang=3 

  2020/ سبتمبر    31 ملحق العدد
  2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف -

 األعمال العلمية  للبروفيسور الغالي أحرشاو  
  ) 2010-2002مجلة الطفولة العربية (   "فيالصادرة في  

  )2020- 2017وشبكة العلوم النفسية العربية (
 إعداد: د. جمال التركي  

www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs31/eJbs31-September2020.pdf  
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

 (عدد  ممتاز)   2020/ ربيع    32  العدد
  4جزء    -الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة»... الكورونـا فـايروس«جائحة  «  :الملف

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=440&controller=product&id_lang=3  

  امل الع�دمل#"ات  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs32/eJbs32.HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=441&controller=product&id_lang=3 
 

  2020/ نوفمبر   32 ملحق العدد

  2020النفس     شخصية العام العربية في علوم وطب - البروفيســور الغالـــي أحرشـــاو  : الملف
   

  يسور الغالي أحرشاواألعمال العلمية  للبروف
  إعداد: د. جمال التركي

www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs3 2/eJbs32-Novmber2020.pdf  
 

   2020/ شتاء    33  عدد
  ـــــــــــــرب مــــــــا بعــــــــــد الصدمـــــــــــــــــــةإضطــــــــــــــــــراب كـــــ«  :الملف

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3  

  مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33.HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3 

   2021/ربيع & صيف   34  عدد
  5جزء    -الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة»... الكورونـا فـايروس«جائحة  «  :الملف

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=475&controller=product&id_lang=3  

  مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs34/eJbs34.HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=476&controller=product&id_lang=3 
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

   2021/ربيع & صيف   34  عددالملحق  
  )2021سبتمبر  14(   توطيــن العلــوم النفسانيــة""اليـــوم السنــوي السادس ل :الملف

 توطين العلوم النفسانية
    

(ن,#ة رق�ةت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني   )  

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=480&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs34/eJbs34Supp.pdf 

 

     2021/خريف   35  العدد
  انية "بيروتشيما... ضحايا الصدمة نحو رعاية نفس " :الملف

 ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=482&controller=product&id_lang=3  

  مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35.HTM  

 (ن,#ة رق�ة) االل&��وني ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� 

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

   2021/خريف    35  ملحق العدد
  العربي "  لإلنساناللياقة النفسانية والفكرية    اليوم السنوي السادس "

 لرحيل العالم النفساني العربي البروفيسور دمحم احمد النابلسي 6الذكرى السنوية        

  مل#"ات  امل الع�د
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp.HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp.pdf 

 

    2022/شتاء   36  العدد
  ... رائــد التأصيــل واالنعتـــاق مــن ُجحـــر الضـــببـــدريمالــك   :الملف

 )السعودية -المشرف : األستاذ الدكتور صالح إبراهيم الصنيع (علم النفس    
  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

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

  ت  امل الع�دمل#"ا

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36.HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

      www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3  
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

   2022/شتاء   36  ملحق العدد
ـــــــــــــــــــال العلميـــــــــــــــــــــة       1االعمـ

 التركي  لد. جماإشراف:    

  بالبروفيســـور مصطفــــى عشـــوي 2022مؤسسة للعلوم النفسية العربية تحتفي العام   
  في علـــوم وطـــب النفـــس "  2022م  بمناسبـــة اختيــــاره من طرف المجلس العلمي للمؤسسة :" الشخصيـــة العربيـــة للعـــا

  راde ال�'لة
March2022.pdf-6/eJbs36www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs3  

  الفه�س و االف��احة
www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Content-March2022.pdf  

  ال�ل#"ات
HTMMarch2022.-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36  

  

    2022/ربيع   37  العدد
  مقـاربة من منظــور إسالمي… التحليـل النفسـي   :الملف

 اشراف: الدكتورة تهاني هاشم خليل عابدين     
  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

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

  مل#"ات  امل الع�د

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37.HTM  

 (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 

found.com/index.php?id_product=521&controller=product&id_lang=3www.arabpsy       
 

    2022/صيف   38  العدد
  الملـــف  : ادمان االتصال باالنترنت... مواقع التواصل االجتماعي نموذجا

 أ. د. زهرة بن مجاهد ( الجزائر)   -المشرفون على الملف: أ. د. خالد الفخراني ( مصر )    
  ح�) (ت���ل��احة الفه�س واالف

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product519&controller=product&id_lang=3  

   العــ�د  مل#"ـــات  امــل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38.htm 

  (ن,#ة رق�ة) ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=530&controller=product&id_lang=3 
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 المجــــالت والنشريــــات: 2اإلنجــاز  

 

 )2022 -( خريـــف   38ملحق العـــدد  
 ـوم النفـسانيــــــة "توطيـــــن العلـــــ «حول  تحديث ملف العدد الخاص  

 الطـــب النفسانـــي، تونـــس  –إشـــــراف: د. جمـــال التركــــي  
 راde ت���ل ال�'لة م) ال�+قع العل�ي  

http://arabpsynet.com/apn.Journal/ejbs38/ejbs38Supp.pdf  

 (ن,#ة رق�ة) ��ل ال�'لة م) ال��'� االل&��وني ت�

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=541&controller=product&id_lang=3 
 

   2022  خريف     39 العدد

   " رياضـــــــــــــــــة والصحـــــــــــــــــة النفسانيـــــــــــــــــةال" : الملف
  المشرف على الملف: د. وليد سرحان (األردن)   

  ح�) (ت���لالفه�س واالف��احة 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product557&controller=product&id_lang=3  

   العــ�د  مل#"ـــات  امــل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs39/eJbs39.htm 

  ن,#ة رق�ة) (ت,ّ+ق ال�'لة م) ال��'� االل&��وني 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=556&controller=product&id_lang=3 

 

  " مجلـــــــــــة "بصائـــــــــــر نفسانيـــــــــــة دليـــــــــــل
  )2018( 22- 21العـدد   ) إلى2010وربيع  شتاء   ( 1من العـدد   الجزء األول:

 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3 

 
  علميمن الموقع ال

http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ-daleel/eJbs-Aldaleel2018.pdf 
  

  
 )2019( 24-23العـــدد   بداية من الجزء الثاني:

 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3  

  
  من الموقع العلمي

http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ-daleel/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf 
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 )2022( 39العـــدد   بداية من الجزء الثالث:
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=558&controller=product&id_lang=3  

  
  من الموقع العلمي

http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ-daleel/eJbs-Aldaleel3.2022.pdf 
 
 
 

  ملفـات األعداد القـادمة
  

����� 41    	
��2023    

  " الراحل البروفيسور علي كمال... موسوعة الطب النفساني": الملف
  ، بلقب:2022ملف خاص بالمسيرة العلمية للراحل البروفيسور على كمال بمناسبة التكريم العام  

  طباء النفسانيين"" أولوا العزم من األ
  المشرف على الملف: د. وليد سرحان (األردن)   

  ترسل االعمال بالتزامن الى كل من المشرف على الملف والى بريد الشبكة  
drwalidsarhan@outlook.com  

 t@Gmail.comarabpsyne  
 )2023جانفي     30أخر أجل لقبول االعمال (

 

����� 42     �
�2023    

  " قتيبة شلبي... مسيرتي مع الطب النفساني": الملف
  ، بلقب :2022ملف خاص بالمسيرة العلمية للبروفيسور قتيبة  شلبي بمناسبة تكريمه العام  

  "الراسخون في علوم وطب النفس"
  . جمال التركي (تونس)المشرف على الملف: د   

  ترسل االعمال بالتزامن الى كل من المشرف على الملف والى بريد الشبكة  
Turky.jamel@gnet.tn  

 arabpsynet@Gmail.com 

  )2023أفريل    30أخر أجل لقبول االعمال (
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����� 43  ����2023   

  " تاريـــــخ الطـــب النفسانــي االسالمــــــي": الملف
  العـراق / انكلتـرا)  –ي  المشرف على الملف: د. وليـد خالـد عبـد الحميـد (الطـب النفسانـ

  ترسل االعمال بالتزامن الى كل من المشرف على الملف والى بريد الشبكة  
wabdulhamid1@gmail.com  - arabpsynet@Gmail.com  

)2023ان  جو  30أخر أجل لقبول االعمال (  
  

     2024-���2023ء  44 �����

  "العالجات النفسانية من منظور نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي" لالستاذ يحيى الرخاوي":الملف
  العـراق / انكلتـرا)  –المشرف على الملف: د. وليـد خالـد عبـد الحميـد (الطـب النفسانـي  

  )‘Europe EMDRالرابطة األوربية لعالج االمدر (استشاري مرخص للعالج والتدريب من قبل  
) البريطانية، بروفسور مشارك في  Combat Stressوالطبيب االستشاري األقدم، في الفريق المركزي، منظمة كرب الحروب (

 جامعة لندن سابقـا.
  ترسل االعمال بالتزامن الى كل من المشرف على الملف والى بريد الشبكة  
wabdulhamid1@gmail.com  - arabpsynet@Gmail.com  

  )2023سبتمبر   30أخر أجل لقبول االعمال (
  

 كلمة الدعوة الثراء الملف
ا يستخدم هذا التعبير  يقولون دائما أن مصر (التي هي قـلب الوطن العربي) "والدة" في األبداع وكثيرا م

في سياق األبداع الفني. إال أن أستاذنا يحيى الرخاوي قد أثبت أن مصر والدة لألبداع العلمي أيضا من خالل  
اكتشافه لنظرية مبدعة وفريدة قبل خمسة عشر سنة على صفحات نشرة اإلنسان والتطور التي كنا تتابعها بكل  

ر سبتمبر الحالي والدة نظرية األستاذ الرخاوي في الطب النفسي  شوق على صفحات الشبكة. فـلقد شهد فـاتح شه
التطوري اإليقـاعحيوي وبهذه المناسبة أود أن أقترح على األساتذة األخصائيين والمعالجين المساهمة في الملف  

يوي".  الخاص لمجلة بصائر نفسية تحت عنوان " العالجات النفسية من منظور نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعح
أن تبنى مناهج العالجات النفسية المختلفة في الوطن العربي على أساس نظرية االستاذ الرخاوي في الطب النفسي  

 التطوري اإليقـاعحيوي وذلك ألن هذه النظرية تتميز بالجوانب التالية:
نفسي الجمعي  خالصة كتابات وممارسات األستاذ يحيى الرخاوي العالجية النفسية في كل من العالج ال  .  1

 والفردي اللتان كان رائدا لهما على الصعيد المصري والعربي والدولي (فرويد الوطن العربي).
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على اإلطار والموروث الثقـافي العربي اإلسالمي  أساس لعلم وطب نفسي تطوري إيماني مبني    .2
 ).2، ص2020(يحيى الرخاوي، وليس الغربي الملحد "الناقص" 

هنا واآلن"، فهو يمارس التعرف على المريض ليس  «نظرية مبنية على الممارسة اإلكلينيكية    .3
من نشاطات مستويات    من خالل الفتات تشخيصية أساسا، وإنما من خالل اإلمراضية التركيبية المستنتجة

   ).44، ص2020(يحيى الرخاوي، المخ المتصاعدة  

للنظرية جذور عربية إسالمية من التراث الروحي الصوفي القديم الى الصياغات الحديثة    .4
(يحيى  للثقـافة العربية اإلسالمية من صياغات موالنا النفري الى كتابات أ.د. علي زيعور الحديثة  

 ).59، ص2020الرخاوي، 

تعتمد األسس الفسلجية التشريحية من نظرية الطبنفسى التطوري الغربي لألمخاخ ثالثة":    .5
، متوازية مع فروض مدرسة العالقة  Reptilianوالزواحفي   Limbicو الحوفي   Neocortexالحديث  

ي  (البارانوي التوجسبالموضوع وهى مستوى المخ البدائي أحادي الوجود (الشيزيدى) والمخ الكّر فرّى  
 ).37، ص2020والمخ العالقـاتي (يحيى الرخاوي، 

 
و مع أطيب تحياتي لجميع أعضاء الشبكة من خاللكم واسمحوا لي ان أدعو كل أعضاء الشبكة للمساهمة في  

 إثراء روافد هذه النظرية الواعدة في مناهج العالجات النفسية المختلفة وشكرا.
 د. وليد خالد عبد الحميد

  
����� -- --   --   ( ���� �����  ! "#�$� �%�� �&'(  
%� )�
*+( ,( )    

  الثورات العربية المغدورة... قراءات سيكولوجية    الملف:
  اشراف: الدكتور أحمد العش   

  طبيب نفسي ومعالج نفساني (تونس / فرنسا)
 ترسل االعمال بالتزامن الى كل  من بريد المشرفين  على العدد  والى بريد الشبكة  

ah.eleuch@gmail.com  - arabpsynet@Gmail.com 

   غير محدد -تمديد أخر أجل لقبول االعمال   
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 تجديد الدعوة للمشاركة في اثراء أعمال الملف (د. جمـــال التركـــي) - 1
رغم الجهد الذي بذله د. أحمـــد العــــش المشرف على ملف العدد، لم يصلنا الحد االدنى من االعمال الكافية      

قـاالت و الدراسات الكافية إلعداده، ليبقى آخر أجــل  ألعداد الملف، لذا تم تأجيل اصداره  الى ان تتوفر الم
  لقبول االعمال  مفتوحا ، آملين من المهتمين بالموضوع اتكرم اثراءه، 

  
  دعوة للمشاركة في اثراء أعمال الملف (د. أحمـــد العــــش) - 2

 االساتذة الكرام علماء واطباء النفس  

جلة بصائر نفسانية " : الثورات العربية المكلومة... قراءات  يشرفني دعوتكم اثراء ملف هذا العدد من م    
 سيكولوجية   "   وتقديم مقـاربة سيكولوجية لعشر سنوات من عمر هذه الثورات التي انطلقت من تونس  

نأمل من خالل هذا الملف تحليل االسباب النفسانية التي عّوقت مسيرة هذه الثورات، وتفكيك االليات النفسانية  
، والبعض االخر تم احتواؤه في طغيان جديد، واخرى تصارعه  مأساةعاقت نجاحها، فتحول البعض منها الى  التي ا

 امواج عاتية لتركيعها... 

ندعوكم لسبر اغوار هذه الثورة كحدث سيكولوجي بامتياز، فهل الثورة مغامرة   مجتمعية،  شأن العالج     
  مهيأةساته متعددة يجب الصبر عليه، وهل هناك مجتمعات ليست  النفساني مغامرة فردية، مطباته كثيرة وانتكا

للتحول والتغيير، هي في حاجة الى التهيئة بحصص تحفيزية للتغيير كما نفعل مع المعاَلج حين نستهل العالج  
عاتها في سياق هذه  متالم) مع مجالنفساني، وهل لعبت النخبة المثقفة دور هذا المعالج النفساني ( بكسر ا

 رات، وهل كانت مساهمة النخبة ايجابية ام عكس ذلك.الثو 

دوما بعين االعتبار المحيط، فهل كان المحيط العريي مستعد لهذا التغيير، ان لم يكن    نأخذفي العالج النفسي  
به  مستعدا ماذا فعلنا لنهيته  حتى نجنبه  االعاصير المدمرة النفـالت الثورات، شان ما نفعله في العالج النفساني لنجا

هذه النخبة مكانا حقيقيا وايجابيا في سياق هذه    تأخذغيرها للتغيير؟ وما هو السبيل لكي   مقـاومة المحيط االسرة مثال او
 الثورات، واي مستقبل لها، وما السبيل لترشيدها. وهل من دور للنفسانيين العرب في كل هذا...

 الجابة عنها...تساؤالت مشروعة في حاجة ان ندلوا دلونا كسيكولوجيين في ا
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 الت والنشريــــاتالمجــــ: 2اإلنجــاز  

 

 )2017(تأسست العام  النشــرة اإلخباريــة" "-3

    

 
 
 
 

 دليل   "الرسالة اإلخبارية األسبوعية "لشبكة العلوم النفسية العربية
enu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3http://arabpsynet.com/m  

  

 2017المجلّـــد األّول  
www.arabpsynet.com/Weekly/Volume1/NewsL2017.pdf 

 

 2018المجلّـــد الثاني  
www.arabpsynet.com/Weekly/Volume2/NewsL2018.pdf 

 

 2019المجلّـــد الثالث  
www.arabpsynet.com/Weekly/Volume2/NewsL2019.pdf 

 

 2020المجلّـــد الرابع  
www.arabpsynet.com/Weekly/NL-Volumes4-2020/NewsL2020.pdf 

 

 2021 الخامسالمجلّـــد  
www.arabpsynet.com/Weekly/NL-Volumes5-2021/NewsL2021.pdf  

 

  2022 ـادسالســالمجلّـــد  
www.arabpsynet.com/Weekly/NL-Volumes6-2022/NewsL2022.pdf  
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 المنجزاتما من  عا 20عاما من الكدح /  23
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 العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  ــةمؤسســ إصـــدارات

 2023جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف  
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العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  مؤسســـــــة ت إصـــدارا  

 2023ظة  للمؤلف  جميع الحقوق محفو 
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