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

  
"   

  19من التأسيس وتطفئ شمعتها   20تدخل عامها  " شبكة العلوم النفسية العربية  
 " عامـــا من التواصل 17... عامــــا من الـــكدح 19

 ) 2003على الويب   - 2000التأسيس   (
 2020في السجل الذهبي للعام  لكم   كلمة  تسجيل  يشرفنا دعوتكم  

http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  
 2019الكتــــاب الذهبــــي للشبكـــــة للعام  

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  
   

  2020للشبكة للعام  العلمية    ةهيئالراجعة تركيبة  م : 20عامها  بة دخولها  بمناس
 " العربية النفسية العلوم لشبكة العلمية الهيئةلعضوية    دعوة لتقديم طلبات الترشح

ww.facebook.com/photo.php?fbid=2502780253138400&set=a.153967724686343&type=3&theaterw  
  

  
  
  

 تونـس  - التركــــي  جمــــال -)الفرنسي   اإلصدار(  في االضطرابات الوجدانية" المختص  " المعجم  
  جدانيةالو   لالضطرابات  النفسانية  المصطلحات  في  مختص ، "عربي – إنكليزي - فرنسي "  معجم

 A "  : http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictAffectiveFrFree.pdf " حرف  مصطلحات 

  http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=393&controller=product&id_lang=3 :المعجم  رابط
  uct=347&controller=product&id_lang=3http://arabpsyfound.com/index.php?id_prod :المختص  المعجم  دليل

  
  
  
  

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

  2019 خريف 63العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات " :االصدارات آخر

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

   63العـــدد  في  باألبحاث و الدراسات الصادرة   "بنك االبحاث والدراسات في علوم وطب النفس" إثراء  
www.facebook.com/photo.php?fbid=2487133338036425&set=a.153967724686343&type=3&theater  

  

  2021 خريف 68العدد  "   ــــاتنفسانيـــــــــ "....ا  ـــــــــــقريب
  )تونس(جمال التركي  . د: رئيس التحرير-"الرعايــــة النفسانيــــة لألشخــــاص ذوي اإلعاقــــة :"الملف

 ديسمبر من كل عام/ كانون األول   3 :بمناسبـــة اليـــوم الــدولي لألشخــاص ذوي اإلعاقــــة  عدد خـــــــاص
 )د، نأمل َممن يرغب االشراف عليه تكرم التواصللم يحدد بع: (المشرف على الملف

www.facebook.com/photo.php?fbid=2505292216220537&set=a.153967724686343&type=3&theater 
 

  2019 ديسمبر 06  الجمعة  144 -143 ددــالع                              ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةارية ملنشرة اإلخبال

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2502780253138400&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf
http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
 http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictAffectiveFrFree.pdf
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=393&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=347&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=391&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=390&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2487133338036425&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/photo.php?fbid=2505292216220537&set=a.153967724686343&type=3&theater


 

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
  

  2019خريف    -صيف   - 26- 25العدد   -  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" :االصدارات آخر
  وليد خالد عيد الحميد. د: المشرف -مقـاربة من منظور عربي... صدمة النفسانيةعقـابيل ال: " الملف

  )2019اكتوبر    6" ( اللياقــــة النفسانيــة والفكريــة لالنســان العربــي" اليــــوم السنــوي الرابع لـ  عدد خاص بمناسبة
  الذكـــرى الرابعة لرحيل البروفيســــور محمــد احمــد النابلســـي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد 
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=386&controller=product&id_lang=3  واإلفتتاحيةالفهرس  

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

  

 2019 شتاء - 27العدد   -  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" ...قريبـــــــــــــــــــــــــــــــا
 دمحم الميـــر. د. أ: المشـــرف - "السيكولوجيـــا في خدمـــة االنســـان والمجتمـــع": " الملف

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

  

  2020 خريف - 30العدد   -  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" ...قريبـــــــــــــــــــــــــــــــا

 " )تونس( جمال التركي  . رئيس التحرير د -نجــم خَبــا وعَلَــم فقدنــــاه... ــــد العزيــــز ثابــــتعب. د. أ" الملف  
 عـــدد خـــاص يصدر بمناسبة الذكرى االولى لفقد البروفيسور عبد العزيز ثابت

  )الدعوة مفتوحة لكل استاذ يرغب في االشراف عليه( المشرف على الملف  
www.facebook.com/photo.php?fbid=2494214407328318&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 

    الرقمي سلسلة اإلعداد -  المتخصصة    النفسية الثقـافةأرشيف   - 
 دمحم أحمد النابلسي. د.أ -2007  ينايرعشر    الثامنالمجلد    –ونو الست  الثامنالعدد   -

https://drive.google.com/file/d/177YtCLOUAUzPvHfNNsp8pOhUmNU0j_3x/view?usp=drivesdk  
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP70.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/ICP71.pdf 
 
 
 

 

 )صدارات حديثة  ا(  "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     

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

    2019 شتاء ،العشرون االصدار"م  ــــــــــــــــــــــــي أنفسكــوف" :........اـــــــــــــــــــقريب
 علـــى زيعـــور... فـلسفـــات ونفسانيـــات

ــر  )تونس –ي  الطب النفسان(  -جمــال التركــي  . د :إعداد -  كفـــاح عمـــر... حصـــاد فكـ

www.facebook.com/photo.php?fbid=2503210703095355&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 )اصدارات حديثة  (  ي التراث العرباسالميسلسلة االدعية المأثورة ف -" إذا دعـــان... قريــب"  -
  

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

  بعد وفـاتهما –عند مرضهما   –في حياتهما  : الدعاء للوالدين
  " اَوقُـــــــل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا َكَمــــــــا رَبَّيَـانِـــــــــي َصِغيــــــــرً "  

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
www.facebook.com/photo.php?fbid=2494214407328318&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/177YtCLOUAUzPvHfNNsp8pOhUmNU0j_3x/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP70.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP71.pdf
https://drive.google.com/file/d/177YtCLOUAUzPvHfNNsp8pOhUmNU0j_3x/view?usp=drivesdk 
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
www.facebook.com/photo.php?fbid=2503210703095355&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3


 )اصدارات حديثة  (   السلسلـة المكتبية - "الراسخون" - 
 

 2019 خريف االصدار الثامن عشر،    "راسخونال": 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( عـَْبـُد الـلّـِه الطـــَّـارِقِـي  .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  (   " هــــــااسوّ  ومـا "  السلسلـة المكتبية - 
  

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

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

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

  " نفسانـــي"  العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

  2019ربيع    -60اإلصدار   "  نفسانـــي"  :االصدارات آخر
ـــال المعرفــــي... الذاكـــرة العاملــــة  محمــــد الميــــــر: ترجمة   - الذاكــــرة واالشتغـ

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

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

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

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

 
 

  صـــــادق السامرائــــي. د -!!ـاالبشريــــــــــــة تطفــــــــــــئ أنوارهـــــــــــ -
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiHumanityTurnsLights.pdf  

  شعبان حسن .م. د -  التأكيد على ان استمرار الشبكة هو خيار استراتيجي لجميع النفسانيين العرب - 
www.facebook.com/photo.php?fbid=2509363792480046&set=a.153967724686343&type=3&theater 

  أحرشاو  .غ. د.أ -  استراتيجي ال يقبل المساومة أوالتفريط  خيار...استمرار الشبكة كمنبر علمي ينبض بالحياة - 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAPN20-Aharchaou.pdf 

  علي عبد الرحيم صالح: ترجمة -)مواجهة المشاعر السلبية من خالل األكل(  مقياس األكل العاطفي -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyEatingAffectiveScale.pdf 

  ى الرخـــاوييحيـــ. د.أ -  )الحلقة الثانية عشر(“ عن الحرية والجنون واإلبداع”: الكتاب الثالث    -
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231119.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي. د.أ -  )11الحلقة  : (6الفصل  “ الطب النفسى بين األيديولوجيا والتطور  ”: كتاب   - 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD241119.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي. د.أ -  )الحلقة الثالثة عشر(“ عن الحرية والجنون واإلبداع”: الكتاب الثالث    -
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD301119.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي. د.أ -  )12الحلقة  : (6الفصل  “ الطب النفسى بين األيديولوجيا والتطور”: كتاب   - 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD011219.pdf 

 
 

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

  etAwards/photos/https://www.facebook.com/Arabpsyn : دعوة لتقديم الترشحات

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3
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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=368&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=367&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiHumanityTurnsLights.pdf
www.facebook.com/photo.php?fbid=2509363792480046&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAPN20-Aharchaou.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyEatingAffectiveScale.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231119.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD241119.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD301119.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD011219.pdf
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2


 
-  

 

 

 

 " فــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 
  2020 مللعـا"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" بلقب 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 - 

 ؤسسة العلوم النفسية العربيةعلى موقع م  الراسخون
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  

 ) 2019الى العام    2003من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
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   لمية  الع  الكراسي

 
 

   ة العلوم النفسية العربيةسسفي مؤ  2020 العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3  

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

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

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

  
   في مؤششة العلوم النفسية العربية 2020 ة الشرفية  عضويـــال

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

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

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

  

  ني للمؤسسة  و بالمتجر اإللكترو  موقع العلمي للسبكة  الدعاية واإلشهار بال

  م النفسية العربيةإعالنات المتجر اإللكتروني بمؤسسة العلو 
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 العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL143-144/NewsL143-144-061219.pdf          http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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