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http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa232-040319.pf 

    وحــــده للــــه البقـــاء
بنفس مؤمنة بقضاء هللا وقدره، وبقـلوب خاشعة مفعمة باإليمان والرضى بما كتبه هللا لعباده، تنعى أسرة  

  شبكة العلوم النفسية العربية و هيئتها اإلستشارية والعلمية علما من اعالم علوم وطب النفس في الوطن العربي
 ى ثابتاالستاذ الدكتور عبد العزيز موس

 فـلسطيــــن/ غـــزة   - أستاذ الطب النفسي
  2019نوفمبر   18الذي وافته المنية االثنين  

بهذه المناسبة االليمة، ال يسعني واعضاء الهيئة االستشارية والعلمية لشبكة العلوم النفسية العربية اال ان نتقدم إلى  
ى اهلنا في غزة المناضلة، وكل االطباء النفسانيين في  زوجة الفقيد الراحل و ابناءه وكاغة افراد اسرة آل ثابت، وال

فـلسطين وكامل الوطن العربي، بأخلص وأصدق مشاعر التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين هللا جل في  
يل  عاله أن يتغمد العزيز الراحل برحمته الواسعة ويسكنه فراديس جنانه، ويرزقنا واهله وذويه وزمالئه واصدقـائه جم

 الصبر والسلوان وإنا  و إنا إليه راجعون، وال حول وال قوة اال با العلي العظيم
 " َجنَِّتي وَاْدخُِلي ِعبـَاِدي ِفي فـَاْدخُِلي مَّْرِضيَّة رَاِضَيةً  رَبِّكِ  إَِلى اْرِجِعي اْلُمْطَمئِنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَُّتَها يـَا" 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2471662096250216&set=a.153967724686343&type=3&theater  

  
 19من التأسيس وتطفئ شمعتها   20تدخل عامها  " شبكة العلوم النفسية العربية   "

  "عامـــا من التواصل 17... الـــكدح  عامــــا من 19
 ) 2003على الويب   - 2000التأسيس   (

 2020تدوين كلمة في السجل الذهبي للشبكة للعام  طباعاتكم و نمشاركتنا ايشرفنا دعوتكم  
opForm.htmhttp://www.arabpsynet.com/propsitions/Pr  

  
  
  

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

  2019 خريف 63العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات " :االصدارات آخر

 ) عدد خاص باألعمال المترجمة الى العربية (المستجدات في علوم و طب النفس  : الملف
  سامر جميل رضوان. د: إعداد  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=391&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=390&controller=product&id_lang=3  واإلفتتاحيةالفهرس  

  )2019خريف    63إلى العدد    2019صيف   62العـــدد     من( نفسانيـــــــــــــــــــات"  العربية المجلة دليـل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3  

  

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
  

  2019خريف    -صيف   - 26- 25د  العد -  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" :االصدارات آخر
  وليد خالد عيد الحميد. د: المشرف -مقـاربة من منظور عربي... عقـابيل الصدمة النفسانية: " الملف

)2019اكتوبر    6" ( اللياقــــة النفسانيــة والفكريــة لالنســان العربــي" اليــــوم السنــوي الرابع لـ  عدد خاص بمناسبة  
حيل البروفيســــور محمــد احمــد النابلســـيالذكـــرى الرابعة لر   

  2019 نوفمبر 22  الجمعة  142 -141 ددــالع                              ةنفسية العربيالعلوم ال ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2471662096250216&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=391&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=390&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3


 

 الذكـــرى الرابعة لرحيل البروفيســــور محمــد احمــد النابلســـي
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد 

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

 " بصائــــر نفسانيــــة" من   26-25إهــــداء ملحــق ملــف العــدد  
Annexe.pdf-26Topic-26/eJbs25-tp://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs25ht  

 1920 شتاء - 27العدد   -  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" ...قريبـــــــــــــــــــــــــــــــا
 دمحم الميـــر. د. أ: المشـــرف - "السيكولوجيـــا في خدمـــة االنســـان والمجتمـــع": " الملف

 المغرب   -البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو  استاذ علم النفس  عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم  
www.facebook.com/photo.php?fbid=2398625540220539&set=a.153967724686343&type=3&theater  

ــب النفســـــــــــي   المجلـــــــــــــــة العربيـــــــــــة للطـــــــــ
ــــــــــــة العربيـــــــــــة للطـــــــــــب النفســـــــــــي :االصدارات آخر   )نوفمبر  (  2العــــــدد   31المجلـــــــد   -المجلـــ

  اتحــــاد االطبـــاء النفسانييـــن العــــرب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=392&controller=product&id_lang=3:شراء   العدد  

  Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP31.2  واإلفتتاحيةالفهرس  

    الرقمي سلسلة اإلعداد -  المتخصصة    النفسية الثقـافةأرشيف   - 
 سيدمحم أحمد النابل. د.أ -2006  أفريلعشر     السابعالمجلد    –و الستون  الثامنالعدد   -

https://drive.google.com/file/d/14ldCqjJfPQ1xUqIHhBOV_mj0KJJ3mbGQ/view?usp=drivesdk   
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP68.pdf 

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2007 ينايرعشر    الثامنالمجلد    –والستون    التاسع العدد  -
https://drive.google.com/file/d/177YtCLOUAUzPvHfNNsp8pOhUmNU0j_3x/view?usp=drivesdk  

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP69.pdf 
 

 
 

 )اصدارات حديثة  (  "أنفسكم  وفي"  السلسلة المكتبية -
 

    2019 خريف التاسع عشر، االصدار"م  ــــــــــــــــــــــــي أنفسكــوف": االصدارات آخر
ــالفص ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  )األردن( وليد سرحان   – امــ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=389&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=388&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
  

 )اصدارات حديثة  (   مكتبيةالسلسلـة ال - "الراسخون" -
 

 2019 خريف االصدار الثامن عشر،   "الراسخون": االصدارات آخر
 )ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  الُمْصطـََلُح النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريمُ ("!..ُكــــــــلُّ نَفْــــــــسٍ  -

 )السعودية(  صالح الصنيع. د.أ  ، ) تونس( جمال التركي  .د: تقديم - )السعودية( ـارِقِـي  عـَْبـُد الـلّـِه الطـــَّ.د -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 )اصدارات حديثة  (  المأثورة في التراث العرباسالمي  سلسلة االدعية -" إذا دعـــان... قريــب"  -
  

   2019صيف   األول  الصدار  ا  "  دليل األدعية واألذكار"  :االصدارات آخر

  بعد وفـاتهما –عند مرضهما   –في حياتهما  : الدعاء للوالدين
  " يــــــــرًاَوقُـــــــل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا َكَمــــــــا رَبَّيَـانِـــــــــي َصغِ "  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs25-26/eJbs25-26Topic-Annexe.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=386&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2398625540220539&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=392&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP31.2-Content.pdf
https://drive.google.com/file/d/14ldCqjJfPQ1xUqIHhBOV_mj0KJJ3mbGQ/view?usp=drivesdk  
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP68.pdf
https://drive.google.com/file/d/177YtCLOUAUzPvHfNNsp8pOhUmNU0j_3x/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP69.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=389&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=388&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3


 
   

  )اصدارات حديثة  (   " هــــــااسوّ  ومـا "  السلسلـة المكتبية - 
  

 صادق السامرائي -) 240إلى العدد    211من العدد  (   8االصــــــدار  " سوّاهــــــا ومـا"  :االصدارات آخر
  نفسية أفكار...  طيّبة حياةفـلنحييّنه  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=376&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product&375=:ةالفهرس والمقدمـ

    " و التطور  اإلنسان"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

    2019 ربيع    ،19اإلصدار  "  التطور و اإلنسان" الكتاب العلمي   :االصدارات آخر
)مصر(  – وييحيى الرخا - )مـــروراً بالعـــالج الجمعـــى(من حركيـــة الجـــنون إلى رحـــاب النـــاس    

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=372&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=371&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
 

  " نفسانـــي"  العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

  2019ربيع    -60اإلصدار   "  نفسانـــي"  :االصدارات آخر
ــرة العام ـــال المعرفــــي... لــــةالذاكـ  محمــــد الميــــــر: ترجمة   - الذاكــــرة واالشتغـ

 2018الكتاب الفـائز جـائــزة الغالـــــــي أحرشـــــــــاو لشبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة فـي علــوم النفس للعام  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=368&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 .arabpsyfound.com/index.php?id_product=367&controller=product&id_lang=3http://www:ةالفهرس والمقدمـ
 )2019 ربيع    60العـــدد الـى    ) 2013 ربيع   -شتاء  (    38-37العــدد   من  ( دليـلال" نفساني"  -

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

 
 

  مرسلينا شعبان حسن -)الثقـافة العربية بخاصة(ة  ــــــــــــــــــــــي والثقـافــــــــــــــل النفســــــــــــالتحلي -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaPsychoanalysis&Culture.pdf 

  يحيى الرخاوي  -)الحلقة الحادية عشر(“ عن الحرية والجنون واإلبداع”: الثالث    -
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD161119.pdf 

 يحيى الرخاوي  - 5الفصل  ) 10الحلقة  (الطب النفسى بين األيديولوجيا والتطور  : كتاب   -
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD171119.pdf 

  يحيى الرخاوي - )الحلقة العاشرة(“ عن الحرية والجنون واإلبداع”: الثالث  ابالكت -
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091119.pdf 

 يى الرخاوييح - 4الفصل   )9الحلقة  )  (1(بين األيديولوجيا والتطور   الطب النفسى: كتاب -
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD101119.pdf 

 يحيى الرخاوي - )الحلقة التاسعة(“ عن الحرية والجنون واإلبداع”: الثالث  الكتاب -
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021119.pdf 

 يحيى الرخاوي -4الفصل  ) 8الحلقة  (الطب النفسى بين األيديولوجيا والتطور  : كتاب -
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD031119.pdf 

 

 "شبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ"  - 
  2019 للعاملشبكة العلوم النفسية العربية    قتيبة شلبيجائزة  

  om/ArabpsynetAwards/photos/https://www.facebook.c : دعوة لتقديم الترشحات

  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 جوائز البحث العلمي للشبكةدليل  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=376&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=266&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=375&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=372&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=371&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=368&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=367&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaPsychoanalysis&Culture.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD161119.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD171119.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091119.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD101119.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021119.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD031119.pdf
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2


 
-  

 

 

 

 " فــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 
  2020 للعـام"  ــةالنفساني العلــوم فــي الراسخـون" ببلق التكريم -

  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس -
  Rassiknoun2020.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: دعوة لترشيح الشخصيات - 

 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية  الراسخون
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  

 ) 2019الى العام    2003من العام  ( مةالمكرّ الطبنفسانية والعلمنفسانية  الشخصيات  
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf  

 ة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
2019للعام    "  في العالج النفساني السلوكيو الدراسات   ألبحاثل  فيصل الزراد كرسي " 

 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2019/ZarradChairTxt2019.pdf  : لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm:الشبكة  على موقع   العلمية    الكراسي

 
 

   2019العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3  

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

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

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

  
   2019 العضويـــة الشرفيـــة

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

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

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

  

  الدعاية واإلشهار بالشبكة و بالمتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية  إعالنات

  إعالنات المتجر اإللكتروني بمؤسسة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3 

 إعالنات شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3 

 

 

facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com                    يـر اإللكترونـالمتج: facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــموقال  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL141-142/NewsL141-142-221119.pdf          http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassiknoun2020.pdf
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf 
http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2019/ZarradChairTxt2019.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=126&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=117&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL141-142/NewsL141-142-221119.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com
facebook.com/arabpsyfound

