
 

 

 
  

  : ــاشللنقـــ وعموضـــ

   نرقى؟ حتى بها جدير هو التي المكانة علمهم لتنزيل السبيل ؟ وما وعلمهم علماءنا نغيب لماذا  - 
211668335556335/?fref=ts-https://www.facebook.com/Arabpsynet 

  )مارس 21إلى  15من ( " أسبوع اإلصدارات المكتبية  " :ن .ع .ش" لــشهـر الموقـع العلمـي 

 " ــــي نفسان "الكتاب العربي  -

ى  2016 -   47 العـدد  من( الثالثالدليـل  -    )2017 -   50 العـــدد  اـل
     oduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=274&controller=pr: 3رابط الجزء 

 ) طيبة لحياة افضل نفسانية لياقة نحو( "أنفسكـــم"  الكتاب العربي -

ى  2013 -   1 العـدد  من( األولالدليـل  -    )2016 -   14 العـــدد  اـل
     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3: 1رابط الجزء 

  )يالعرباسالم يالنفس التراث لجنة اصدار( "الراسخــــون" المكتبية  سلسلة ال -
ى  2013 -   1 العـدد  من( الدليـل األول -    )2016 -   17 العـــدد  اـل

     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=232&controller=product&id_lang=3: 1رابط الجزء 

  )مختلف منظور من الرؤية( "مقاربــــات"  سلسلة  المكتبيةال -
ى  2016 -   1 العـدد  من( الدليـل األول -    )2016 -   3 العـــدد  اـل

    arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm&current_c2=4: 1رابط الجزء 

  "ب األبيـــضالكتـــا" سلسلة  المكتبية  ال -
ى  2012 -   1 العـدد  من( الدليـل األول -    )2015 -   3 العـــدد  اـل

     roduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=235&controller=p: 1رابط الجزء 
  )المحاور  حسب اليومية النشرة اصدارات( "اإلنســـان و التطـــور" سلسلة  المكتبية  ال -

ى  2010 -   1 العـدد  من( الدليـل األول -    )2016 -   11 العـــدد  اـل
     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=143&controller=product&id_lang=3: 1رابط الجزء 

  )طيبة لحياة نفسية أفكار(  "و ماسواهـــا" سلسلة  المكتبية  ال -
ى  2014 -   1 العـدد  من( الدليـل األول -    )2017 -   5 العـــدد  اـل

    http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3: 1رابط الجزء 
  

 

 دعوة للمشاركة: 14/15 العـدد" نفسانيـة بصائـر"  مجلـة -

    " معاـل يف ـةأم. . .  اتانيـوالنفس اتالفلسفـ في خالراسـ: ورزيعـ" : الملف - 

 السابقـــة األعـــداد دليـــل: " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3  

 ملفات األعداد القادمة – اتــنفساني "المجلة العربية  -

    NextTopic.pdf -www.arabpsynet.com/apn.journal/ApnJ :الرابط

  للنشر دعوة: "دراســات فـي علــم نفــس الصحـــة"مجلــة  -
Invitation.pdf-www.arabpsynet.com/Journals/SPH/StudiesPsyHealth  
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 الرخاوي . ي - !!ضرورى التحدى لكن ومفيدة، مستمرة الحيرة )173( التطورى اإليقاعحيوى الطبنفسى - 

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180317.pdf :رابط النص

 يحيى الرخاوي  -الفصام مفاهيم تنويعات )174( التطورى اإليقاعحيوى الطبنفسى  -

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190317.pdf:رابط النص

 يحيى الرخاوي - )2( الفصام مفاهيم تعدد )175( التطورى اإليقاعحيوى الطبنفسى -

    net.com/Rakhawy/RakD200317.pdfhttp://www.arabpsy :رابط النص

    السامرائي صادق -!!بينهما وما والالحق السابق – )162( سواهــــا ما و -
    pdf-aa162http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawah.180317:رابط النص

 السامرائي   .ص!!لتشرتشل؟ بحاجة العربية الديمقراطيات أن هل...!!وذيلها الديمقراطية رأس: مقاربات - 

    et35.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarab :رابط النص

  علي عبد الرحيم صالح - النفعي -سيكولوجية التدين الظاهري" هـــاُء اللــــإرش"  -
    ityPsy.pdfApparentReligios-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho :رابط النص

  
 

 "االمدر "  )EMDR(إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين " التكوين في العالج بتقنية  -
 )األول الجزء(

http://www.arabpsynet.com/Congress/ConJ14BS-EMDR.pdf  

" النفسية للصحة المقطم دار" مع باالشتراك التطورى النفسى الطب لجمعية الشهرية الندوة - 
 العالجى بالتخطيط ذلك وعالقة التشخيص بالفتات االختزال مقابل فى الصياغة مستويات :الندوة تناقش

https://www.facebook.com/211668335556335/photos/ 
 

 

 

  2017 جائزة محمد أديب العسالي لشبكة العلوم النفسية العربية  -
   http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf :للجائزة للترشحدعوة 

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  : الشبكةدليل جوائز 

  " سانيةالراسخون في العلوم النف" التكريم بلقب  -
  تكرم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس

  fRassiknoun2017.pd-http://www.arabpsynet.com/Documents/APN :دعوة لترشيح شخصية علمنفسانية عربية

  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  :دليل تكريم الراسخون في العلوم النفسانية

 2017لألبحاث و الدراسات النفسانية من منظور اسالمي " كرسي أسامة الراضي  " -

  http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdf :لكرسيدعوة تعاون إلنجاز أعمال هذا ا

  yfound.com/arabpsynet.php?p=5http://www.arabps: لشبكةل" الكراسي العلمية " دليل 
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