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 ... قريبــــا
 "سسة العلوم النفسية العربية  ؤ م" االسبوع السنوي األّول الشتراكات العضوية وخدمات االعالن في  

 2020 فيفري 07 إلى 01 من
 2020فيفري   01السبت  

 " الشريـــــــــــــك الشرفـــــــي المميـــــــز"عضويــــــة  " يوم اهداء االشتراك في  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

 2020فيفري   02األحد  
 " هبيالشريـــــــــــــك الشرفـــــــي الذ"عضويــــــة  " يوم اشتراك المساندة في  

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

 2020فيفري   03اإلثنين  
 "ـــــــك الفخــــــــري الراســـــــــخالشريــــــ"عضويــــــة  " يوم اهداء االشتراك في  

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

 2020فيفري   04الثالثاء  
 "الشريـــــــــــــك الفخــــــــري الماسي"عضويــــــة  " لمساندة في  يوم اشتراك ا

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

 2020فيفري   05اء  االربع
ـــــــري الماسي المميّز"عضويــــــة  " يوم اشتراك المساندة في    "الشريـــــــــــــك الفخـ

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

 2020فيفري   06الحميس  
 يوم االعالنــــــات في الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

 

 2020فيفري   07الجمعة  
 يوم االعالنــــــات في المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

 
 
 

 

   " 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  

  2020 شتاء 64العدد  "  ــــاتنفسانيـــــــــ "....ا  ـــــــــــقريب
 نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي: الملف :"الملف

  ) علــم النفــس، مصر( دمحم سعيد ابوحالوة  : على الملف  المشـــرف  
www.facebook.com/photo.php?fbid=1245649265824627&set=a.308761169513446&type=3&theater 

  2020 جانفي 31  الجمعة  148 ددــالع                                        ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةاإلخبارية مل نشرةال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3

egory&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=cat
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  "  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
  نابلســـيالذكـــرى الرابعة لرحيل البروفيســــور محمــد احمــد ال

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
   "السيكولوجيـــا في خدمـــة االنســـان والمجتمـــع... "روفيسور العالي أحرشاوالب: " الملف

 دمحم الميـــر. د. أ: المشـــرف 
 المغرب   -عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ علم النفس البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو  

1244129902643230&set=a.308761169513446&type=3&theaterwww.facebook.com/photo.php?fbid=  
  
  

    الرقمي سلسلة اإلعداد -  المتخصصة    النفسية الثقـافةأرشيف   - 
  مد النابلسيدمحم أح. د.أ  -2009 أفريل ونعشر الالمجلد    و السبعون  الثامنالعدد   -

https://drive.google.com/file/d/1CQNWeC9FVspyzbtCwisnuz5fZDUVlHGo/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP78.pdf  

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  - 2009 يوليو ونعشر الالمجلد    و السبعون  التاسعالعدد   -
https://drive.google.com/file/d/1CMdw3Q6Y44IbMKBTT8nOiEpsZvQGr67B/view?usp=drivesdk  

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP79.pdf  

  ) المغرب  –مة  مجلة علمية محك( ســـــــــــــم النفـــــــــــة لعلـــــــــة العربيـــــــــــالمجل
  2019خريف    –العــــــدد الثامــــن    - 4المجلــــد  

http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/ajopsy8.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  العلم والتحليل ( والمنهجية  الرؤيةالمدرسة العربية الراهنة  

ــاد فكـــر -علـــى زيعـــور   كفـــاح عمـــر... حصـ
 زكريا علي زيعور. د -مــال التركــي  ج. د :تقديمو    إعداد ،علي زيعور  .د.أ  :قراءة

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

   السلسلـة المكتبية - "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( الـلّـِه الطـــَّـارِقِـي    عـَْبـدُ .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
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    " و التطور  اإلنسان"  ــــة العلميةسلسلــــة المكتبيال -  
  

    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( ـور يحيـــى الرخـــاوي  بروفيسـ -الطــــب النفســــي بيــــن االيديولوجيــــا و التطــــور  

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

  

 )اصدارات حديثة  (  مأثورة في التراث العرباسالميدعية  ا" إذا دعـــان. ..قريــب"  السلسلـة المكتبية -

  بعد وفـاتهما /عند مرضهما   /في حياتهما  : الدعاء للوالدين
  " َوقُـــــــل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا َكَمــــــــا رَبَّيـَانِـــــــــي َصِغيــــــــرًا"  

  2019صيف   -األول  الصدار  ا
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3  

  

   " هــــــااسوّ  ومـا "  السلسلـة المكتبية - 
  

  نفسية أفكار...  طيّبة فـلنحييّنه حياة:   8 راإلصدا" سوّاهــــــا ومـا" : االصدارات آخر
 ) 240إلى العدد    211من العدد  (  

   صادق السامرائي
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
  

  " سانـــينف"  العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

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

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

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
  

  قـاسم حسين صالح.د.أ -)!يــــــــــــــــــــــول العقـلــــــــــــــــــــــــــالح(بـ..ونـــــــــــــــــــــــــمصاب
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimMentalDiplopia.pdf 

قـاسم حسين صالح.د.أ -تحليل سيكولوجي..شخصية قـاسم سليماني  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimSoulaymanyPsyAnalysis.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي.د.أ –) نجيب سرور –عمر الخيام   –صالح جاهين  ) (6(ورباعيات  .. رباعيات
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180120.pdf 

يحيـــى الرخـــاوي .د.أ  - )“تزييف الوعى البشرى، وإنذارات االنقراض”: مقتطف كتاب  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190120.pdf 

يحيـــى الرخـــاوي .د.أ  - )نجيب سرور –عمر الخيام   –صالح جاهين  ) (7(ورباعيات  .. ياترباع  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250120.pdf 

الرخـــاوي.ي .د.أ  - ى الرخاوىبعض فكر يحي) 2(تزييف الوعى البشرى، وإنذارات االنقراض  : كتاب  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260120.pdf  

  علي عبد الرحيم صالح: ترجمة - )MIDI(قـائمة تطور الشخصية في منتصف العمر
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliMIDITest.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=372&controller=product&id_lang=3
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http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190120.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250120.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260120.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliMIDITest.pdf


 
-  

 

 

 

  

 2020 للعامشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ - 
 لشبكة العلوم النفسية العربية  قـاسم حسين صالح  جائزة  

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf  :دعوة للترشح للجائزة 
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الشبكة علىجوائز  الدليل  

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 الجوائز على المتجر اإللكترونيدليل  

 ) 2019الى العام    من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf 

 

  2020 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 
  2020 للعـام"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"

  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس -
  Rassiknoun2020.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2020للعام    دعوة لترشيح الشخصيات - 

 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  

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

 2020 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
  "اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةفي  و الدراسات   ألبحاثل  عبد العزيز موسى ثابت كرسي  "
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  : لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

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

 
 

 اتـــــم و الموسوعــــات المعاجــــصفح
 

     نيــــةالعلـــوم النفسا  معاجــم   صفحــة -
www.facebook.com/DictionariesEncyclopedias/?ref=bookmarks    

  النفس طب و علوم في لعربيا التفـاعلي المعجمصفحــة     -
www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks    

  النفس طب و علوم في اإلنكليزي عليالتفـا المعجمصفحــة     -
www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks    

 النفس طب و علوم في الفرنسي التفـاعلي معجمالصفحــة     -
www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks     

 
 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL148/NewsL148-310120.pdf          http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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