
  

 

 

 

 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

 

� �

� �

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2023شتاء  -الثالث عشرالسنــوي: اإلصــدار    الكتاب

 مؤسســـة العلـــوم النفسيـــة العربيـــة



 

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

 ���������������������13دد�

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) 2022(شتاء  13الكتاب السنوي   2
 
 



 

 
 


سא������������������������� 

     

   : شبكة العلوم النفسية العربية  ع العلميالموق:1االنجاز  6

   : نفسانيون1الرابط   - 9

   التمج:2الرابط   - 14

   : كتب3الرابط   - 17

   : معاجم4الرابط   - 20

   راتمؤتم:5الرابط   - 22

   :جمعيات6الرابط   - 23

  فوظائ:7الرابط   - 27

   النشاط العلمي السنوي للشبكة - 28

   التصفح، االشتراكات، المستقبل  االنتشار،كة:   الشب -  39

    

     

   ةــالنشريــات الرقميـمجــالت و  ال:2االنجــاز   42

   " نفسانيات" المجلة العربية: - 43

   ة" نفساني"بصائر  : مجلة   - 71

   " النشرة االخبارية " - 90

    

     

 اما من المنجزاتع 20عاما من الكدح /  23 - ) 2023(شتاء  13الكتاب السنوي   3

 عشر  الثالثالكتــاب السنــوي  



 عشر  الثالثالكتــاب السنــوي  

   ةــالرقمي  ـةدارات المكتبيــصاإل:3االنجاز   91

   "ي"نفسانـي: الكتاب العربة  سلسل - 92

   م""وفي أنفسكي: الكتاب العربة  سلسل - 115

   ـون" المكتبية: "الراسخ  صداراتاإلة  سلسل - 123

   ض"بي"الكتاب األ: المكتبية  صداراتاإل ةسلسل - 130

   ور"اإلنسان و التط: المكتبية  صداراتاإل ةسلسل - 133

   ا"المكتبية: " وما سوّاهـ  صداراتاإل ةسلسل - 141

  ات"مقـارب: " المكتبية  صداراتاإل ةسلسل - 146

   "قريب إذا دعانة: " سلسل - 150

    

   ةـالنفسانيــة الرقميــم  ـمعاج: ال4االنجـاز   158

   طــب النفـس  علـوم و   فـي “المَوسع" المعجـم - 159

   طــب النفـسالمعجـم "الوجيــز" فـي علـوم و  - 163

   المعجـم "المختــص"فـــي علـــوم الجنـــس - 166

   المعجـم"المختــص" فـي اضطرابات الوجـدان - 169

  النفس  ــبفــي علــوم وطـ" المصطلح الموّحدالمعجـم " - 172

   طــب النفـسالمعجـم " التفـاعلي" فـي علـوم و  - 175

  طــب النفـسالمعجـم "المبرمـج" فـي علـوم و  - 178

     

   ـمتكريـالز و ـجوائـال:5االنجــاز   180

   جائـزة  "المميزون في علوم وطب النفس"ب ريمتكـال - 181

   " علوم وطب النفسفي   ون"المفـلحبالعلماء بلق  ريمتك - 185

   " ب النفسعلوم وط" الراسخون في  ب  تكريم العلماء بلق - 189

195 
في علوم وطب    تكريم العلماء الراحلون بلقب "أولوا العزم -

   "النفس

   "علوم وطب النفسفي  الكادحون  "بالعلماء بلق  ريمتك - 198
     

    

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) 2023(شتاء  13الكتاب السنوي   4



212  
.ع.ن" وخدمات اإلعالن و  شالمتجـر اإللكترونـي لــ " :6االنجاز  

 اشتراكات العضوية

 

  التالمج:1الرابط   - 213

  كتبال:  2 طالراب - 214

   معاجمال: 3 طالراب - 216

   اتاإلعالن:  4 ط  الراب - 221

   ـدةالمسان:  5ط  الراب - 224

   »شبكة العلوم النفسية العربية«:  6ط  الراب - 226

   االلكتروني في سنته الخامسة  حصاد المتجر -  227

    

   الكتـاب الذهبـي  

   شهادات أطباء وأساتذة علم النفس. . . مقتطفـات 

   الرأي حول المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربيةبداء  ا 

   ...كلمة الختام: "ش.ع.ن"، مسيرة  كدح تجاوزت  العقدين من الزمن 

    

   

   

    

    

    

    

    

    

   

   

    

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) 2023(شتاء  13الكتاب السنوي   5
 

 

 

 

 

 عشر  الثالثالكتــاب السنــوي  



  عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) 2023(شتاء  13الكتاب السنوي  

 ���������������������13دد�

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) 2023(شتاء  13الكتاب السنوي   212



 : المتجـر اإللكترونـي6اإلنجــاز  

 

 المتجـر اإللكترونـي لــ "م.ع.ن" وخدمات اإلعالن و اشتراكات العضوية :6االنجاز  
 

 : مجــــالت1رابـــط  
 

 محكمة في علوم وطب النفس رقميةمجلة  (" نفسانيـــات"ـةة العربيــــالمجل ( 
  

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

   ـة العربيـــة "نفسانيـــات"المجلــ دليل
  )2006  خريف( 12 إلى العـــدد)  2004  ربيع(  1 من العــدد : 1جزء

  _oller=category&id_lang=3category=238&contrhttp://www.arabpsyfound.com/index.php?idالرابط:

  
  

  )2009(خريف   24العـــدد     إلى)  2007(ربيع    13من العــدد  :2جزء
  ?oller=category&id_lang=3id_category=239&contrhttp://www.arabpsyfound.com/index.phpالرابط:

  

  
  

  )2012(خريف  36العـدد    إلى) 2010ربيع   -( شتاء   26-25من العــدد  :3جزء
  ontroller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=240&cالرابط:

 
 

 

  )2019 ربيع(  61العدد     إلى) 2013( شتاء &ربيع   38- 37العدد  من  :4جزء
  controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=2&66الرابط:
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 : المتجـر اإللكترونـي6اإلنجــاز  

 

  )2022 خريف(  76العدد     إلى  )2019 صيف(  62العدد  من   :5جزء  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=383&controller=category&id_lang=3الرابط:

 

 

 ةالعربيةانيمستجدات العلوم النفسالرقمية لجلة  الم("بصائـــر نفسانيــة"المجلـة العربيــة ( 

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3الرابط:
  

  " نفسانيـة بصائـر" العربية  مجلـةال دليل  
  

 )2018صيف وخريف( 22 - 21العدد الـى)  2010  شتاء&ربيع(   1 من العدد:1جزء
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=51&controller=category&id_lang=3:الرابط

 

 )2022ف  صي(38العدد الـى  )2018 شتاء(24- 23من العدد :2جزء
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=364&controller=category&id_lang=3الرابط:

  

 )2022خريف  (39من العددبداية   :3جزء
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=558&controller=category&id_lang=3الرابط:

 
 

 بـــــكت:  2رابـــط
 

 :ة  في علوم الطب و النفس)رقمي إصدارات مكتبية( ي"ـــ"نفسان اب العربيـالكتالسلسلة المكتبية 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3الرابط:

   " نفسانـــي" السلسلة المكتبيةدليــل  
  )2012 (    20العـــدد   الـى    ) 2006(   1العــدد   من  :1جزء

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=244&controller=category&id_lang=3الرابط:

 

  )2016( 46العدد     إلى )2012(  21رس و مقدمات األعداد من العدد  كامل فها:2جزء
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=245&controller=category&id_lang=3الرابط:
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 : المتجـر اإللكترونـي6اإلنجــاز  

 

  ) 2020(63العدد   إلى  )2016(  47العدد   كامل فهارس و مقدمات األعداد من  :3جزء
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=274&controller=category&id_lang=3الرابط:

 

  ) 2022( 73   إلى  )2021(  66العدد   كامل فهارس و مقدمات األعداد من  :4جزء
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=461&controller=category&id_lang=3الرابط:

  
 

   ةنفسية أفضل لحيـاة طيب  (نحو لياقـة رقمي  إصدار -"مـأنفسك يوفـ« :المكتبيةالسلسلة( 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3الرابط:

  " وفي أنفسكــــم" السلسلة المكتبية دليــل
  )2020ربيع(  22) الى العدد  2013(شتاء   1من  العدد  :1جزء

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

  )2021شتاء  (  25) الى العدد  2021 ربيع( 23من  العدد  :2جزء
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=492&controller=product&id_lang=3 الرابط:    

 
  

 ة في البالد العربيةالنفسانيوم  اقع العل( و رقمي إصدار  - " الكتــاب األبيــض":المكتبية السلسلة(  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3الرابط:

   ض"ــاألبيـ ابــ"الكتـ السلسلة المكتبية  دليــل
  )2016( ربيــع     3العـــدد    اـلى    ) 2013(شـتــاء     1العــدد    من  :1جزء

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

 النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي(رقمي  إصدار  -ن""الراسخــو :السلسلة المكتبية( 

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

   "الراسخــون"  لسلسلة المكتبيةا دليــل
  ) 2022( ربيع    19العدد     إلى)  2003 (ربيع  1من العدد  :1جزء

  r=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=232&controlleالرابط:
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 : المتجـر اإللكترونـي6اإلنجــاز  

 

 ـاورالنشـرة اليوميـة حسب المح( رقمي  إصدار  -والتطـــور"  ناإلنســا« :السلسلة المكتبية( 
  arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3www.الرابط:

 أفكــار نفسيــة لحيـــاة( رقمي  إصدار  - سواهــا" " وما:السلسلة المكتبية( 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3الرابط:

  سواهــــــا" "و ما  السلسلة المكتبية دليــل

   )2022( 11العـدد     إلى ) 2014(   1العدد   من  :1جزء
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=234&controller=category&id_lang=3الرابط:

 

 الرؤية من منظور مختلف( يإصدار رقم -" مقـاربات":السلسلة المكتبية( 
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=45&controller=category&id_lang=3الرابط:

   "مقـاربــــات" دليــل
  )2022(  8العـدد   الى   ) 2015(   1العدد   من  :1جزء

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=346&controller=category&id_lang=3الرابط:
 

  

   ي التراث العرباسالميالمأثورة ف  األدعيةسلسلة  ( يإصدار رقم  - ""قريــب... إذا دعـــانالسلسلة المكتبية(  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=47&controller=category&id_lang=3الرابط:

   "قريب ... إذا دعان"  دليــل
  )2022(  28العـدد   الى   ) 2019(   1العدد   من  :1جزء

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=559&controller=category&id_lang=3الرابط:

  معاجــــم: 3رابـــط  
 

 جمال التركي ( تونس ) -رقمي )( إصدار  سطب النففـي علوم و “ َوسـّعالمعجم "الم 

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

  عربيإصدار   -  سفــي علـوم و طـب النفـ“ جـم "المَوسـّـعالمع  -
  )امصطلح 36646(   فرنسي –انجليزي    - عربي
  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3 
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 : المتجـر اإللكترونـي6اإلنجــاز  

 

  إنكليزيإصدار   -  سفــي علـوم و طـب النفـ "المعجـم "المَوسـّـع -
 مصطلح ) 44142(  يعرب - فرنسي-انجليزي

  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3  

  فرنسيإصدار   -  سفــي علـوم و طـب النفـ "سـّـعالمعجـم "الموَ  -
 مصطلح ) 36646(  عربي- انجليزي-فرنسي

  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=14&controller=product&id_lang=3  

 

  في علــوم وطــب النفــس  " المَوسـّـع" المعجــم دليل -
  ontroller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=253&cرابط:ال

 

 جمال التركي ( تونس )- رقمي )( إصدار  سالنفوطب   " في علوم  زالمعجم "الوجي 
  

 controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=3&1الرابط:
  

  عربيإصدار   -  سطـب النفـفــي علـوم و  "الوجيــزالمعجـم " -
 فرنسي –انجليزي    - عربي  

  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3 

  إنكليزيإصدار   -  سفــي علـوم و طـب النفـ "الوجيــزالمعجـم " -
 عربي –فرنسي   - إنكليزي

  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3 

  فرنسيإصدار   -  سفــي علـوم و طـب النفـ "الوجيــزالمعجـم " -
 عربي - إنكليزي  –فرنسي  

  �ةرق
 ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3 

  

 

 في علــوم وطــب النفــس"  "الوَجيـــز" المعجــم دليل
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=254&controller=product&id_lang=3الرابط: 
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 لمتجـر اإللكترونـي: ا6اإلنجــاز  

 

 جمال التركي ( تونس )-رقمي )( إصدار  وطب النفسالمختص" في علوم  م "المعج 
  

  gory&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=cateالرابط:

  

  يالجنـسالنفــس  م  فــي علـ "المختصالمعجـم "
  ف�ن�ي –ان�ل ��  - ع��ي  :ياإلصدار العرب -  فــي علـم النفــس الجنـسي "المختص " -

  رق
�ة ن��ة -  اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 

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

  

  ع��ي -ف�ن�ي –ان�ل �� : ياإلصدار اإلنكليز  -  فــي علـم النفــس الجنـسي "المختص " -
  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 

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

 

  ع��ي –ان�ل ��  - ف�ن�ي: ياإلصدار الفرنس -  فــي علـم النفــس الجنـسي "المختص " -
  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 

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

 

  ي  الجنـسالنفس  "المختــص" فـي علـم    مــالمعج دليل -
   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=255&controller=product&id_lang=3الرابط: 

  

  فـي إظطرابـات الوجـدان" المعجـم "المختص
 ف�ن�ي –ان�ل ��  -ع��ي : ياإلصدار العرب - فـي إظطرابـات الوجـدان  " "المختص -

  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3  

  ع��ي -ف�ن�ي –ان�ل �� : ياإلصدار اإلنكليز  - ي إظطرابـات الوجـدان  فـ" "المختص -
  رق
�ة ن��ة -اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 

ller=product&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&contro  

  ع��ي –ان�ل ��  -ف�ن�يالفرنسي: اإلصدار   -فـي إظطرابـات الوجـدان  " "المختص-
  رق
�ة ن��ة  -اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 

yfound.com/index.php?id_product=393&controller=product&id_lang=3http://www.arabps 
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  فـي إظطرابـات الوجـدان  " "المختص دليل  -
    http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=347&controller=product&id_lang=3الرابط: 

 

 جمال التركي ( تونس )  -إصدار الكتروني )   -( قرص مدمج  ج"ـم "المبرمـالمعج 
  

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

  ePsyDictCاإلصدار الكامل   -  المعجـم "المبرمـج" -
  

  )ع��ي -إن�ل ��  - ف�ن�يع��ي/ -ف�ن�ي  -إن�ل ��/إن�ل ��  - ف�ن�ي -(ع��ي
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=18&controller=product&id_lang=3 

 

  ePsyDictAEاإلصدار العربي االنكليزي   -  المعجـم "المبرمـج" -
  

  )ع��ي    -�ف�ن�   -ف�ن�ي / إن�ل ��  - إن�ل ��  -ع��ي(
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=19&controller=product&id_lang=3 

 

  ePsyDictAFصدار العربي الفرنسي  اإل -  المعجـم "المبرمـج" -
 

 )ع��ي   - إن�ل ��   -إن�ل ��  / ف�ن�ي - ف�ن�ي -ع��ي(
3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=42&controller=product&id_lang=  

 

 إعداد جماعي -( اإلصدار الرقمي) النفس  ـبطالمصطلح الموّحد في علـوم و م  ـمعج 

  _lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&idالرابط:

  عربيإصدار   - معجـم المصطلح الموّحد في علـوم و طـب النفس -
 فرنسي –انجليزي    - عربي  

  يـــال التركــجم إعداد:
  مـان ابراهيـد الرحمـم، عبـار إبراهيـدالستـعب إشراف:

  القـة عـي، كريمــه الطارقـد اللـة، عبـف لطيفـيوس مراجعة:
  رق
�ة ن��ة - اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3  
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  إنكليزيإصدار   - معجـم المصطلح الموّحد في علـوم و طـب النفس -
  عربي   - فرنسي   –انجليزي

  يـــال التركــجم إعداد:
  دريـــك بــة، مالـــد عكاشــاحم إشراف:

  يـــــال نظمــارس كمــان، فــد سرحــولي مراجعة:
  رق
�ة ��ةن -  ال
ع�� ش�اء

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

  فرنسيإصدار   - معجـم المصطلح الموّحد في علـوم و طـب النفس -
   عربي  -نكليزي  إ  -فرنسي  

  يـــال التركــجم إعداد:
  اوــي احرشــالغال  ي، ـد النابلسـمحم إشراف:

  ىـر معلــب، يسـى شكيـر، مصطفـادي الفقيـد الهـعب مراجعة:
  رق
�ة ن��ة -اإلل���وني ال
��� م ال
ع�� ت�ّ�ق 

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

  معجـم المصطلح الموّحد في علـوم و طـب النفس دليل -

  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3الرابط: 

  

   األعــــالم موسوعـــة 

  اإلل���وني ال
��� م ال
�س�عة ت�ّ�ق 

 rabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3http://www.aالرابط:

   مصطلحات -المعجم  
 )2120( 1 اإلصدار -) مصطلحاتُـه ومفرداتُـه التقنية( أفهوماُت الفكــر العربـي الراهــنِ 

  بحسب المدرسة العربية في الفـلسفة الصراطية أو الِحكمانية والرقمانية
  االستاذ مصطفي مغنية&  عور  االستاذ علي زي

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=454&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  Alif.pdf -http://arabpsynet.com/eDictBooks/DictAlMustalahatرابط حرف األلف:
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  ر: اإلعالنـات و اإلشها4رابــط
 

 شبكة العلوم النفسية  العربية" الموقع العلمي   عالناتإ" 
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3الرابط:

 1دد  ــعنــات  إعال  ةــمساح

وصف4اتها  ال6ف4ة ال�ئ���ة لل012ة أعلى ل�حة إعالن�ة*:ال��ائ� -
 ل
;ة شه� واح; ال;اخل�ة

  ع�ض الHلG على صف4ة " ع�ض وEائف" ب;اAة م تار@خ تلقي ال�س�م *
-  اإلعالم في قائ
ة م�اسالت ال012ة ال2املة وقائ
ة األ1Jاء الIف�ان  

   وعل
اء الIفM ل
�ة واح;ة
  ال�س�م تلقي على ب�@;�P اإلل���وني م1اش�ة Oع; ال;فع فات�رة ت6ل�� - 

  2 ددــعإعالنــات    ةــمساح

وأسفل  ال6ف4ة ال�ئ���ة لل012ة م6�Iف إعالن�ةل�حة  * :ال��ائ� -
 ل
;ة شه� واح; صف4اتها ال;اخل�ة

  " ب;اAة م تار@خ تلقي ال�س�مع�ض و�ائف  ع�ض الHلG على صف4ة "*
قائ
ة م�اسالت ال012ة ال2املة وقائ
ة األ1Jاء الIف�ان   اإلعالم في  -

   وعل
اء الIفM ل
�ة واح;ة
  ال�س�م تلقي على ب�@;�P اإلل���وني م1اش�ة Oع; ال;فع فات�رة ت6ل�� -

  

   لمؤسسة العلوم النفسية العربيةالمتجــر اإللكترونـــي"إعالنات " 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3الرابط:

 1دد  ــعات  ــعالنإ ةــمساح
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=115&controller=product&id_lang=3 

 ثاب�ة إعالن�ة م�احة:ال��ائ�- 

  االس�1Tال صف4ة �Aار أعلى
  " ص� 11.85 / ص� 20.61"  : ال�6رة مقاس

  ال�2اء تار@خ  م ب;اAة أشه� ثالثة ال
�احة ح�� م;ة 
  Oع; تلقي ال�س�م اإلل���وني ;Oال�X@ عالنفات�رة اإل ت�سل -
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 2 ددــعات  ــعالنإ ةــمساح
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=118&controller=product&id_lang=3 

  

  ثاب�ة إعالن�ة م�احة ال��ائ�:
 أعلى 
A  1ال صف4ةTاالس�  
   ص�" 5.85 / ص� 10.13"  : ال�6رة مقاس

 ال�2اء تار@خ   م ب;اAة أشه� ثالثة ال
�احة ح�� م;ة

  Oع; تلقي ال�س�م اإلل���وني Oال�X@; عالنفات�رة اإل ت�سل -

 3 ددــع ة إعالنــاتــمساح
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=119&controller=product&id_lang=3 
 

  ثاب�ة إعالن�ة م�احة ال��ائ�:
 أعلى 
A  1ال صف4ةTاالس�  
    ص�" 5.85 / ص� 10.13" ال�6رة: مقاس

  ال�2اء تار@خ  م ب;اAة أشه� ثالثة ال
�احة ح�� م;ة 
  Oع; تلقي ال�س�م اإلل���وني Oال�X@; عالنفات�رة اإل ت�سل -
  

 4 ددــع إعالنــات ةــمساح
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=120&controller=product&id_lang=3 
 

 ال��ائ�:

   اس�1Tال 6Oف4ة ثاب�ة  إعالن�ة م�احة
 أسفل 
A 1ال صف4ةTاالس�  
    ص�" 7.12 / ص� 10.19"  ال�6رة: مقاس

  ال�2اء تار@خ   م ب;اAة أشه� ثالثة ال
�احة ح�� م;ة
  Oع; تلقي ال�س�م اإلل���وني Oال�X@; عالنفات�رة اإل ت�سل -

 

 

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 - ) 2023(شتاء  13الكتاب السنوي   222



 : المتجـر اإللكترونـي6اإلنجــاز  

 

 5 ددــع إعالنــات ةــمساح
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=121&controller=product&id_lang=3 

 

  ثاب�ة إعالن�ة م�احة ال��ائ�:

   االس�1Tال صف4ة أسفل
  ص�" 7.12 / ص� 10.19" ال�6رة:مقاس 

   ال�2اء @ختار    م ب;اAة أشه� ثالثة ال
�احة ح�� م;ة
  Oع; تلقي ال�س�م اإلل���وني Oال�X@; عالنفات�رة اإل ت�سل -

  

 6 ددــع إعالنــات ةــمساح
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=122&controller=product&id_lang=3 

 

  ثاب�ة إعالن�ة م�احة ال��ائ�:

   االس�1Tال صف4ة أسفل
   ص�" 7.12 / ص� 10.19" ال�6رة: مقاس 

  ال�2اء تار@خ   م ب;اAة أشه� ثالثة ال
�احة ح�� م;ة

  Oع; تلقي ال�س�م اإلل���وني Oال�X@; عالنفات�رة اإل ت�سل -
  

 7ددــع إعالنــات ةــمساح
 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=123&controller=product&id_lang=3 

 

  ثاب�ة  إعالن�ة م�احةال��ائ�:

   االس�1Tال صف4ة أسفل
   " ص� 3.78 / ص� 20.35 " : ال�6رة مقاس 
  ال�2اء تار@خ  م ب;اAة أشه� ثالثة حةال
�ا ح�� م;ة 

  Oع; تلقي ال�س�م اإلل���وني Oال�X@; عالنفات�رة اإل ت�سل -
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 8 ددــع إعالنــات ةــمساح
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=124&controller=product&id_lang=3 

  ثاب�ة إعالن�ة م�احة ال��ائ�:

   االس�1Tال صف4ة أسفل
   " ص� 3.78 / ص� 19.10 " ال�6رة: مقاس 
  ال�2اء تار@خ  م ب;اAة أشه� ثالثة ال
�احة ح�� م;ة 

  Oع; تلقي ال�س�م اإلل���وني Oال�X@; عالنفات�رة اإل ت�سل -
 

   مسانـدةال  اشتراكات  : 5رابـــط
  

   العلوم النفسية العربية  مؤسســـةالفخريـة في  العضويـــة 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3الرابط:

  )2023( علـم  الالراسـخ فـي    الفخـــري  الشريــكعضوية  
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

Z;إلى:  الع^�@ة ه\ه ته  
  لل012ة واالس�2ار@ة العل
�ة اله _ة أع^اء  -
  ال\ی اش�ف�ا على ال
لفات العل
�ة ل
�لة  األسات\ة -

  إص;ارات له� تص;ر  أو " نف�ان�ات " و" 6Oائ� نف�ان�ة
 2023-2022" 012ةال في رق
�ة��Xة م0
  2023- 2022األسات\ة ال
0ّ�م�ن �Oائ�ة ال012ة و�لقG ال�اس��ن وال
فل�4ن في العل�م الIف�ان�ة لعامي  - 
  2023ال012ة لعام  إص;اراتاش��اك في   :االم��ــازات

  

 )2023(  زــي المميّ ــالماس الشريــك عضوية

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  
 

  / دع�  اش��اك "ق;م م Pل الع^�@ة به\ه ی�
�ع

�ه 2023 للعام "ل
fس�ة العل�م الIف��ة الع���ة�h 3000 دوالر 

  2023ال012ة لعام  إص;اراتاش��اك في : ازاتاالم��ــ
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 )2023(  يــالماسالشريــك  عضوية  
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3 
 

  / دع�  اش��اك " ق;م م Pل الع^�@ة به\ه ی�
�ع


�ه 2023للعام  "ل
fس�ة العل�م الIف��ة الع���ة�h 1000 دوالر 

  2023ام ال012ة لع إص;اراتاش��اك في : االم��ــازات
 

 في مؤسســـة العلوم النفسية العربية يــةفر شـة الالعضويـ  
  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3الرابط:

  )2023( الُمميّــز  الشرفـــــي    الشريـــك ةعضوي
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 
 

Z;إلى: الع^�@ة ه\ه ته  
  "نف�ان�ات" م�لة   إث�اء في شار�Pا ال\ی  ةاألسات\- 
  2023- 2022يعام العل
�ة ه�ع
الOأ نف�ان�ة" و"6Oائ� 
  ) الع^�@ة في JلG تق;O �Aع; (
 2023ال012ة للعام  إص;ارات اش��اك في  -:االم��ــازات

  

 )2023( ي  ـــالذهب الشريـــك عضوية
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=127&controller=product&id_lang=3 
  

   ل
fس�ة " دع� / اش��اك ق;م" م Pل الع^�@ة به\ه ی�
�ع

�ه 2022 للعام الع���ة الIف��ة العل�م�h 005 دوالر 

 2023ال012ة للعام  إص;ارات اك فياش��   -:االم��ــازات
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  ( شبكة العلوم النفسية العربية)شـ. عـ . ـن":  "6رابـــط
  

 ةشبكة العلوم النفسية العربي 
  "أفضــل  نفسانيــة  للياقــة  عربــي  يعلمــ  تعــاون  نحــو "

  2023 - 2003 المنجزات من  عاما 20 الكدح  من  عاما 23

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf 
 
 

 ـات الشبكةد بيانـقواع 

 
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=1 

 النفس  وطب  علوم  في الدراسات  و  األبحاث بيانات  قـاعدة -
 النفسية  الدراسات  و  بحاثاإل  بيانات  قـاعدة  في  البحث

w.arabpsynet.com/paper/default.aspww  
 

 النفس  وطب  علوم  في المكتبية اإلصدارات  بيانات  قـاعدة-

 والعلمنفسيـة الطنفسيـة  اإلصدارات بيانات  قـاعدة في  البحث
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp 

 

 النفس  وطب  علوم  في الماستر  دراسات  األطروحات تبيانا  قـاعدة-
 والعلمنفسيـة الطنفسيـة األطروحات بيانات  قـاعدة في  البحث

 http://arabpsynet.com/These/default.asp 

  النفسانيين  االطباء  و  للعلماء  العلميــة  السيــر  بيانات  قـاعدة-
 النفسانيون  أطباء

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

 النفس  علم  اوأخصائيو   أساتذة
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 
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 )2022 ديسمبر  31إلى    2016أفريل    1(من   سنوات 5المتجر اإللكتروني ".. حصاد  
 

  ... الحصادالرقمية  الدوريـــات والمجــالت
 

 نيات "المجلة العربية " نفسا  
�لة  األع�اد - ّ�  )2022 خ�@o: األخ �/ الع;د  2004ش�اء  األولالع;د (م�دوجة  17مIها  76ال�

  )ت4
 ل ح�( إص;ارات 5 ال�$لةدل�ل  - 
  

 بصائر نفسانية "العربية   المجلة " 

�لة )ال��$� االل'��وني األع�اد -ّ�/  2010ش�اء & ر��ع  األولالع;د (م�دوجة  6 مIها 39 ال�

  )2022 خ�@o األخ �الع;د 
 )ت4
 ل ح�( إص;ارات 3�$لة ال دل�ل - 

  

 الرقمية  المكتبيــة   اإلصــدارات
  

 في علوم الطب و النفس )رقمية  مكتبية   إصدارات( نفسانـــي"" العربــي  الكتــاب 
�لة )ال��$� اإلص�ارات -ّ�  )2022 خ�@o/ االص;ار االخ �  2006االص;ار االّول ش�اء ( 73 ال�
  )ت4
 ل ح�( اتإص;ار  4'�ابالدل�ل  -

  

 ةطيب  لحياة  أفضل نفسية  : نحو لياقة  اإلصدار الرقمي(م"ــأنفسكو فـي  " العربــي  الكتــاب( 
�لة )ال��$� -ّ�  )2021/ االص;ار االخ � ش�اء  2013االص;ار االّول ر��ع ( 25اإلص�ارات ال�
  )ت4
 ل ح�( ;إص;ار واح'�اب ال:دل�ل -

  

 "المحــاور) حســب اليوميــةالنشــرة  قمي:  الر اإلصدار    ( "اإلنســان والتطـــور 

�لة -ّ�  )2022 خ�@o األخ � اإلص;ار/  2010ش�اء  األول اإلص;ار( 25)ال��$�  اإلص�ارات ال�

 "العربإسالمي   النفس و علومها  من منظور التراث: اإلصدار الرقمي( السلسلة المكتبية: "الراسخــون ( 

�لة )ال��$�  اإلص�ارات - ّ�  )2022 ر��ع األخ � اإلص;ار/  2013ر��ع  األول راإلص;ا( 19ال�
  ) ت4
 ل ح�( ;إص;ار واح'�اب ال: دل�ل -
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 ور مختلفمنظ  من الرؤية  : اإلصدار الرقمي  ( : "مقـاربات"المكتبية السلسلة( 

�لة اإلص�ارات - ّ�  )2022 ر��ع األخ � اإلص;ار/  2016ش�اء  األول اإلص;ار( 8)ال��$� ال�
  )ت4
 ل ح�( ;إص;ار واح'�اب ال: دل�ل -

   في البالد العربية    النفسانـية   العـلوم واقـع  : اإلصدار الرقمي(ـض" اب األبي: "الكتـالمكتبيةالسلسلة(  
�لة - ّ�  )2015ص�o  األخ � اإلص;ار/  2012ص�o  األول اإلص;ار( 3)ال��$� اإلص�ارات ال�
 )ت4
 ل ح�(  ;إص;ار واح'�اب ال: دل�ل -

   أفكــار نفسيــة لحيـــاة(اهــا" سوّ  المكتبية: "وما السلسلة( 

�لة )ال��$� اإلص�ارات - ّ�  )2022 خ�@o األخ � اإلص;ار/  2016ر��ع  األول اإلص;ار( 11 ال�
 ) ت4
 ل ح�(  ;إص;ار واح'�اب ال: دل�ل -

 "سلسلة: " قريب إذا دعان 

�لة )ال��$� اإلص�ارات -ّ� )2022 خ�@o األخ � اإلص;ار/  2019ص�o  األول اإلص;ار( 29 ال�
  

  الرقمية  النفسانيـــةوالموسوعات   المعاجـــم  
  ُاص;ار ف�ن�ي (سع" في علوم وطب النفسوّ المعجم "الم ،� )اص;ار ع��ي، اص;ار ان�ل �

  ) ح�، ت4
 ل اص;ار واح; (في عل7م و;: ال�ف8 "  7سعال�"  دل�ل ال�ع2$

 اص;ار ف�ن�ي (المعجم "الوجيز" في علوم وطب النفس ،� )إص;ار ع��ي، اص;ار ان�ل �

  ) ت4
 ل ح�اص;ار واح; ، (في عل7م و;: ال�ف8" ال7ج��"  دل�ل ال�ع2$

 طـب النفسعجـم المصطلح الموّحد في علـوم و م ) �  )، اص;ار ف�ن�ي إص;ار ع��ي، اص;ار ان�ل �
  ) ت4
 ل ح�اص;ار واح; ، (ال�ف8 ;ـ:و  علـ7م في"  ال��Aلح ال�7ّح�"  مع$ـ2"دل�ل 

 " اص;ار ف�ن�ي  إص;ارات 3( الجنس  " في علوم  المختصالمعجم ،� ): اص;ار ع��ي، اص;ار ان�ل �

 ) ت4
 ل ح�(إص;ار واح; ،  في عل7م ال$�8"  ال����"  دل�ل ال�ع2$

 اص;ار ف�ن�ي ) 3( ي اضطرابات  الوجدان  المعجم "المختص" ف ،�  اص;ارات : اص;ار ع��ي، اص;ار ان�ل �
 اص;ار واح;  (حرف األلف    –)  1في العلوم النفسية ( الجزء  اإلعالم     موسوعة( 

   اص;ار واح;  (معجم المصطلحات( 
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 النفسيـــة العربيــــة مؤسســـة العلــوم
  العضوية التشجيعيــة اشتراكــات

  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 
 

  العضـويـة اشتراكـات
@الفخري الماسي الممّيز"  الشريك" عضويـــــــة @

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

@

    الفخري الماسي" الشريك"  عضويــــــة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3 
 

 الشرفي الذهبي " الشريك"  عضويــــــة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3 
 

 العضوية  اهــــــداء
 ) فخرية عضوية" (  العلـم في الراسـخ الشريــك"  عضوية -

  ) الشرفية عضوية( "  الُمميّــــــز الشريــــــك" عضوية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

@
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 ) 2023( للعام  العضويـــة الفخريـــة" الراســـــخ الشريــــك"

 )2023(  للعام  العضويـــة الشرفيـــة" ـزالُمميّـــ ـكالشريــ"
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العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  مؤسســـــــة إصـــدارات  

 2023جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف  
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