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"   

  تنظم  لنفسية العربيةامؤسسة العلوم  
  "العربيــة والعلــوم النفسانيـــــة  "  سادسالسنوي ال  األسبوع 

  2019ديسمبر   24 الى    18من  

  ديسمبر من كل عام 18الموافق ليوم  اليوم العالمي للغة العربية   :بمناسبة  

  " النفسانية  علومالواالنطالق منها وبها في   نحو عودة للعربية" : تحت شعــــــار
  "شبكة العلوم النفسية العربية  "  إصداراتمجموعة من  المؤسسة  هديكم  تبهذه المناسبة  

  

 2019ديسمبر   19 الخميس اتإهداء
  تونـس  - التركــــي  جمــــال -)اإلصدار العربي( في علــوم وطــب النفــس" الُمَوسَّـــع" المعجــم  

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

  تونـس -جمــــال التركــــي   -) اإلصدار العربي( في علــوم الطب والنفــس  "الوجيز  " المعجــم  
http://arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  

  2019ديسمبر   20 الجمعة إهداءات
  ) مصر( يحيى الرخاوي   -وعلوم النفس  " العربية  "

  " أنفسكـموفي   "الكتاب العربي من )2015 – 2014 شتاء ( الثامن اإلصدار

  ) مصر( يحيى الرخاوي   -اللغــة العربية وتشكيـل الوعي القومي  
  "  أنفسكـم وفي "العربي  الكتاب من )2015 – 2014 شتاء ( السابع اإلصدار

http://arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3  

 2019ديسمبر   21 السبت إهداء
 )العربي   االصدار(  فــي العلـــوم والطـــب" النفسانـــــي  " المعجـــم  

  معجم مشترك من انجاز نخبة من أطباء و علماء النفس العرب
http://arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3  

  2019ديسمبر   22األحد   إهداءات

  أزمة المصطلح النفسي العربي " ملفال  – نفسانيات"  العربية المجلة
  )المغرب  (  مصطفى شقيب :المشرف  - ) 0092 صيف ( 23 العدد

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

  ــة و العلـــــــوم النفسانيـــةالعربيـــ: ملفال  – نفسانيات"  العربية المجلة
  ) تونس(  جمال التركي : المشرف  - 2015 ربيـــع & شتــــاء ( 11 لعــددا

http://arabpsyfound.com/index.php?id_category=25category&id_lang=3&controller= 
 2019ديسمبر   23 إلثنينا إهداءات

  تونـس -جمــــال التركــــي   - ) اإلصدارالعربي( علم النفس الجنسي    في  "المختص  " المعجم  

 تونـس -جمــــال التركــــي   -)اإلصدارالعربي(  في اضطـــرابات الوجـــــدان" المختــــص  " المعجــــم  
http://arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3 

 

  2019 ديسمبر 20  الجمعة  145 ددــالع                              ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال
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http://arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3 


 

 2019ديسمبر   24 الثالثاء إهداءات
   "اشكاليات الترجمة في العلوم النفسانية    ": :لفالم – نفسانيات"  العربية المجلة

  )ائرالجز (  بوفولة بوخميس   :المشرف -  )2018  ربيع( 57 العـــدد
  السيكولوجيا العربية والتراث النفسي اإلسالمي:  الملف – نفسانيات"  العربية المجلة

  دمحم توفيق الجندي: المشرف-  ) 2012 صيف-ربيع (35- 34 العدد
http://arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3 

 
   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -

 

  2019 خريف 63العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات " :االصدارات آخر

  سامر جميل رضوان. د: داد  إع -المستجدات في علوم و طب النفس  : الملف
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  

  2021 خريف 68العدد  "   ــــاتنفسانيـــــــــ "....ا  ـــــــــــقريب
  )تونس(جمال التركي  . د: رئيس التحرير-"ــــة لألشخــــاص ذوي اإلعاقــــةالرعايــــة النفساني :"الملف

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

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

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
  

  2019خريف    -صيف   - 26- 25العدد   -  " نفسانيـــــــــة ــــــــربصائـ" :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
  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  

  

 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... عبــــد العزيــــز ثابــــت. د. أ" الملف  
 عـــدد خـــاص يصدر بمناسبة الذكرى االولى لفقد البروفيسور عبد العزيز ثابت

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

 

    الرقمي اإلعداد  سلسلة -  المتخصصة    النفسية الثقـافةأرشيف   - 
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2007 أكتوبرعشر    السابعالمجلد    العدد الثاني و السبعون -

https://drive.google.com/file/d/16ixWVGY0DFC_uU_NXHF_cvWkpcBWjus1/view?usp=drivesdk    
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP72.pdf  

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2008 ينايرعشر    الثامنالمجلد    العدد الثالث و السبعون -
https://drive.google.com/file/d/177YtCLOUAUzPvHfNNsp8pOhUmNU0j_3x/view?usp=drivesdk  

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP73.pdf   
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 )اصدارات حديثة  (  "أنفسكم  وفي"  السلسلة المكتبية -

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

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

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

    2019 شتاء ،العشرون االصدار"م  ــــــــــــــــــــــــي أنفسكــوف" ........:قريبـــــــــــــــــــا
 ةا الصراطيي وفـلسفتهالنفسان  ب  والط  لم والتحليالعلفي    ةة والمنهجية الروءية الراهنة العربيالمدرس

ــر - علـــى زيعـــور... فـلسفـــات ونفسانيـــات   كفـــاح عمـــر... حصـــاد فكـ
 زكريا علي زيعور.د &مــال التركــي  ج. د :و إشراف إعداد –د علي زيعور  .أ: قراءة

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

 )اصدارات حديثة  (   ة المكتبيةالسلسلـ - "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( ــَّـارِقِـي  عـَْبـُد الـلّـِه الطـ.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 - 

    " و التطور  إلنسانا"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

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

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

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

    2019  شتاء& خريف    ،20اإلصدار  "  التطور و اإلنسان" الكتاب العلمي   ...قريبـــــــــــــــــــا  
   )مصر( ــاوي  بروفيســور يحيـــى الرخـ -الطــــب النفســــي بيــــن االيديولوجيــــا و التطــــور  

www.facebook.com/photo.php?fbid=2535650393184719&set=a.153967724686343&type=3&theater  
  
  

  قـاسم حسين صالح.د.أ -)2-1(يحدث  تحليل سيكوبولتك لما حدث وس: نــرات تشريــتظاه
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimTheOctoberEvents.pdf 

 قـاسم صالحمعن عبدالباري  . د.أ:إشراف ومراجعة - )وماورائها(مقدمة لعلم النفس للشرق األوسط   
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR41MaanLouiseLombert&PashaZaidi.pdf 

  خـــاوييحيـــى الر . د.أ -  )الحلقة الرابعة عشر(“ عن الحرية والجنون واإلبداع”: الكتاب الثالث   
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD071219.pdf 

ــاوي. د.أ -  )13الحلقة  : (الطب النفسى بين األيديولوجيا والتطور الفصل السادس: كتاب     يحيـــى الرخـ
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081219.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي. د.أ - الفصل األول) نجيب سرور ،عمر الخيام ،صالح جاهين) (ورباعيات.. رباعيات(كتاب    
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD141219.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي. د.أ -  )14الحلقة  : (الفصل السابع“ بين األيديولوجيا والتطور: الطب النفسى”: كتاب  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD151219.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي. د-) 2!!(العدو الفـاعل فينا )254( ـواهـــــاومـا س
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa254-161219.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي. د -) 1!!(الفـاعل فينا  العدو )253( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa253-091219.pdf 
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-  

 

 

 

  
 "ـة  شبكــة العلـوم النفسيــة العربيـ زة  ــجائ"  - 

  2019 للعاملشبكة العلوم النفسية العربية    قتيبة شلبيجائزة  
  http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm ز على الشبكة  جوائالدليل  

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 نيترو على المتجر اإللكجوائز  الدليل  

 " فــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 
  2020 للعـام"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" بلقب التكريم

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

 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية  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    "  فساني السلوكيفي العالج النو الدراسات   ألبحاثل  فيصل الزراد كرسي " 

 air2019/ZarradChairTxt2019.pdfhttp://www.arabpsynet.com/ScChair/ScCh  : لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

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

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

 
 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL145/NewsL145-201219.pdf          http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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