
ــة1.1 ــدارات المكتبيــ  اإلصــ
ـور -  docx.- زيـع  

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

  
"   

 2020كل عام وانتم بخير  
 بكم نرقى ومعكم نسير الدرب رفعة باللياقة النفسانية لالنسان العربي

  ورقيا بخدمات الصحة النفسانية و العقـلية في اوطاننا 
www.facebook.com/photo.php?fbid=2564706513612440&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 تدخل عامها العشرين من التأسيس" شبكة العلوم النفسية العربية   "

ــا من الـــكدح 19 ــا من التواصل 17... عامــ  " عامـ

  طباءاأل إلىة العربية بجزيل الشكر و العرفـان  أتقدم وكافة اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية لشبكة العلوم النفسي
الشبكة و مؤازرتها و الوقوف  مسيرة   الذي كان لهم الفضل الكبير في دعم    ،علماء النفس  أساتذةو   النفسانيين  

 و دراساتهم  أبحاثهمالعلمية و    بأعمالهممعها وإثرائها  

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية –جمال التركي  , د
 
 

 " 2019ـزة البروفيســـور قتيبـــة شلبـــي لشبكــة العلـــوم النفسيـــــة العربيــــة  جائـ" 
 مصر/ االسكندرية    - الطب النفساني   ربينيشلطفي عبد العزيز ال الدكتور: فـاز بها

 مرجع في الطب النفسي الشرعي – القـانون والمرض العقـلي :عــن ُمؤلفه

    http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2019/Prize2019.pdf:  لوحة التكريم بالجائزة

 قتيبة شلبيالدكتور    األستاذكلمة رئيس لجنة التحكيم  
www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/a.289841638083999/946907342377422/?type=3&theater  

  األستاذ الدكتور سداد جواد التميمي  مقرر لجنة التحكيمكلمة  
 www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/a.289841638083999/945973155804174/?type=3&theater 

  جمال التركي الدكتور  " مؤسسة العلوم النفسية العربية  " رئيس   كلمة  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156564664491761&set=a.10150403803236761&type=3&theater  

  2019للعام  "  فــــي العلـــوم النفسانيــــة  المفـلحــــون"
   بكرم باللقب  ) يكاأمر /العراق –الطب النفساني   (قتيبة شلبي  االستاذ الدكتور  

 اسمه الكريم " 2019العام    العلــوم النفسيــة العربيـــة  شبكة" بمناسبة حمل جائزة  
Muflehun2019.pdf -Al-http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2019/Prizes  

  
  
  

  من التأسيس  عشرون عاما ... "بكة العلوم النفسية العربية  ش" 
  07/01/2019الى     31/12/2019من   االحتفـال  سبوع

 من التأسيس    العشرونعشر وتدخل عامها    التاسعةالشبكة تطفئ شمعتها  
 " التواصلعامـــا من   17... عامــــا من الـــكدح 19" 

  ) 13/06/2003: على الويب  -   01/01/2000: التأسيس( 
 

  للشبكة السابع السنوي باألسبوع االحتفـال برنامج
 

  2020 جانفي 03  الجمعة  146 ددــالع                              ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

www.facebook.com/photo.php?fbid=2564706513612440&set=a.153967724686343&type=3&theater 
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2019/Prize2019.pdf  
www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/a.289841638083999/946907342377422/?type=3&theater
www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/a.289841638083999/945973155804174/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156564664491761&set=a.10150403803236761&type=3&theater
http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2019/Prizes-Al-Muflehun2019.pdf 


 

 للشبكةالموقع العلمي  :  السنوي الكتابمن    الفصل األولاصدار    : 01-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf   

 رقميـــة  الدورية  الصــدارات  اإل :السنوي من الكتاب  الثاني  الفصل إصدار: 02-01 -

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 

 رقميـــة  المكتبيــة  الصــدارات  اإل :السنوي من الكتاب  الثالث الفصل إصدار: 03-01
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 

  رقميـــةال معجميةال صــداراتاإل :السنوي من الكتاب الرابع الفصل إصدار: 04-01 -
   المتجر االلكتروني: السنوي من الكتابالسادس   الفصل إصدار: 05-01 -
  للشبكة الذهبي الكتاب :السنوي من الكتاب السابع الفصل إصدار: 06-01 -
 والتكريم الجوائز :السنوي من الكتاب الخامس الفصل إصدار: 07-01 -
 بكامل فصوله " للشبكة 2020لسنوي  الكتاب ا  االصدار الكامل  : 08-01 -

  " التواصلعشرة عاما من    سبعةمنجزات  " 
  
 

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

  2019 خريف 63العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات " :االصدارات آخر

  سامر جميل رضوان. د: إعداد   -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-"ـــةالرعايــــة النفسانيــــة لألشخــــاص ذوي اإلعاقـ :"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 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
  ابعة لرحيل البروفيســــور محمــد احمــد النابلســـيالذكـــرى الر 

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  تاحيةواإلفتالفهرس  

  

 2019 شتاء - 27العدد   -  " ــةنفسانيـــــــ 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  

  

    الرقمي سلسلة اإلعداد -  المتخصصة    النفسية الثقـافةأرشيف   - 
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2008أفريل  عشر    التاسعالمجلد    و السبعون  الرابعالعدد   -

https://drive.google.com/file/d/16ixWVGY0DFC_uU_NXHF_cvWkpcBWjus1/view?usp=drivesdk    
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP74.pdf  

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2008 يوليوعشر    التاسعالمجلد    و السبعون  الخامسالعدد   -
https://drive.google.com/file/d/1BxigOKTjI92IARLkm3TrZPk5ddWLUAkE/view?usp=drivesdk  

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP75.pdf  

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf
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
www.facebook.com/photo.php?fbid=2505292216220537&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3
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
https://drive.google.com/file/d/16ixWVGY0DFC_uU_NXHF_cvWkpcBWjus1/view?usp=drivesdk   
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP74.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1BxigOKTjI92IARLkm3TrZPk5ddWLUAkE/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP75.pdf 


  

 )اصدارات حديثة  (  "أنفسكم  وفي"  السلسلة المكتبية -

 2019 خريف التاسع عشر، االصدار"م  ــــــــــــــــــــــــي أنفسكــوف" :اتاالصدار  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     

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

    2019 شتاء ،العشرون االصدار"م  ــــــــــــــــــــــــي أنفسكــوف" ........:قريبـــــــــــــــــــا
 النفساني وفـلسفتها الصراطية  والطب    المدرسة العربية الراهنة الروءية والمنهجيةالعلم والتحليل

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

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

 )اصدارات حديثة  (   السلسلـة المكتبية - "الراسخون" -
 

 2019 خريف االصدار الثامن عشر،    "الراسخون": االصدارات آخر
 )التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى   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     

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

    " و التطور  اإلنسان"  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     

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

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

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

  السعيـد أبـو حــالوة محمــد   - )1(تصور أولي  : في متالزمة الصحة النفسية من المنظور اإليماني
SyndromeFromFaithPerspective.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbouHalawaMH 

  علي عبد الرحيم صالح: جمةتر  - عقدة الخوف من المرأة الجميلة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyFearBeautifulWomanComplex.pdf 

 قـاسم صالح  معن عبدالباري. د.أ:إشراف ومراجعة - األسس واألبعاد: العالج المعرفي
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR42MaanJudithBeck.pdf 

 مؤسسة العلوم النفسية العربية - لألسرة السوريالصحة النفسية  : المؤتمر العلمي الثامن  
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN27-SamhSyria.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي. د - )2-1!!(اـــــــــــــا وروحنـــــــــــــة هويتنـــــــــــــة العربيـــــــــــــاللغ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity1.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity2.pdf 

  قـاسم حسين صالح.د.أ -!لمناسبة يومها الذي مّر حزينا... !في أهلها..محنة اللغة العربية
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimArabicLanguageCrisis.pdf 

 الرخـــاوي  يحيى  . د.أ - ) نجيب سرور –عمر الخيام   –صالح جاهين  ) (ورباعيات.. رباعيات(كتاب  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD211219.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي. د.أ - ) 15الحلقة  (“ الطب النفسى بين األيديولوجيا والتطور  ”: كتاب    
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD201219.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
www.facebook.com/photo.php?fbid=2503210703095355&set=a.153967724686343&type=3&theater
-	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=372&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=371&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2535650393184719&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbouHalawaMH-SyndromeFromFaithPerspective.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyFearBeautifulWomanComplex.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR42MaanJudithBeck.pdf
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN27-SamhSyria.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity1.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity2.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimArabicLanguageCrisis.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD211219.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD201219.pdf


 
-  

 

 

 

  
 "النفسيــة العربيــة  شبكــة العلـوم   زة  ــجائ"  - 

  2019 للعاملشبكة العلوم النفسية العربية    قتيبة شلبيجائزة  
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الشبكة علىجوائز  الدليل  

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 المتجر اإللكتروني علىجوائز  الدليل  
  

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

  في حقول علوم وطب النفس  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت -
  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  ( 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  : اون إلنجاز أعمال الكرسيلتعلدعوة   

  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 

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

 

   ة العلوم النفسية العربيةسسفي مؤ  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 

  الذهبــــي 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  
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