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

 
 

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
  

 اإلصدارات آخر -  2020 شتاء - 27العدد  
   "السيكولوجيـــا في خدمـــة االنســـان والمجتمـــع... "البروفيسور العالي أحرشاو: " الملف

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3  واالفتتاحيةالفهرس  

  2019 شتاء - 27بملخصات العدد  إثراء قـاعدة البيانات  
  "صائر نفسانيةب" مجلة  األخير من  في العدد    الصادرة

  www.arabpsynet.com/paper/default.asp: و الدراسات  األبحاثالبحث عن  

 psynet.com/paper/PapForm.htmhttp://www.arab: الملخصات في قـاعـدة البيانـات  إدراجنموذج  

  ... دعوة للمشاركة - 2020 ربيع   – 28العدد  

  المعّوقـات و التحديات... مقـاومة وصمة المرض النفساني" الملف  
 2020 فيفري 28 االعمال لقبول أجل أخر

  )مصر –الطب النفساني  ( لطفي الشربيني  . د.أ: المشرف عى الملف 
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1146962245651582/?type=3&theater   

  ...دعوة لالشراف غلى الملف وللمشاركة -2020 خريف - 30العدد  

 " )تونس( جمال التركي  . رئيس التحرير د -نجــم خَبــا وعَلَــم فقدنــــاه... عبــــد العزيــــز ثابــــت. د. أ  "الملف  
 لفقد البروفيسور عبد العزيز ثابت  األولىعـــدد خـــاص يصدر بمناسبة الذكرى  

  )عليه  اإلشرافيرغب في    أستاذالدعوة مفتوحة لكل  ( المشرف على الملف  
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1148683878812752/?type=3&theater  

  االعـــداد السابقــــة  دليــــــــــــل

 )2020تـاء  ش ( 27دد  ــالعإلى  ) 2019تـاء و ربيـع  ش  (24-23دد  ــالع  منالدليل   -
   Aldaleel2.2019.pdf-Dalil/eJbs-www.arabpsynet.com/eJbs  :الرابط على الموقع العلمي

 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

  اإلصدارات آخر - 2019 خريف 63العدد  

  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  واالفتتاحيةالفهرس  

  ...ـــــا  قريبــــــ 2020 شتاء 64العدد  "  ــــاتنفسانيـــــــــ "
 " نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي :"الملف

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

  2020 فيفري 14  الجمعة  149 ددــالع                                        ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1146962245651582/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1148683878812752/?type=3&theater
 www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2019.pdf 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&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=390&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=1245649265824627&set=a.308761169513446&type=3&theater


 

  ...دعوة للمشاركة - 2020 ربيع 65العدد  
  مفيد فعالً ؟هل العالج النفساني  : الملف

 )سوريا –علم الفس  ( سامر جميل رضوان  . د.أ: المشرف عى الملف
  2020ربيع  /  65دعـــوة للمشاركـــة في ملـــــف العــدد  

acebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2386333711589162/?type=3&theaterhttps://www.f  
 
  

  ...دعوة لالشراف غلى الملف وللمشاركة - 2021 خريف 68العدد  

  "الرعايــــة النفسانيــــة لألشخــــاص ذوي اإلعاقــــة :"الملف
  ديسمبر من كل عام/ كانون األول   3 :لألشخــاص ذوي اإلعاقــــةبمناسبـــة اليـــوم الــدولي    عدد خـــــــاص

 )عليه تكرم التواصل  اإلشرافلم يحدد بعد، نأمل َممن يرغب  : (المشرف على الملف
om/photo.php?fbid=2505292216220537&set=a.153967724686343&type=3&theaterwww.facebook.c 

 فصــــول اثــــراء قواعــــد البيانـــــات لشبكة العلوم النفسية العربية
 اثــــراء قـاعــــدة بيانـــــات االبحاث والدراسات في علوم وطب النفس   : 2020  شتـــــــاء

 بيانات  صفحة البحث في قـاعدة ال
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

  

    يــــــــالرقم فــــــــــــــرشياأل -  المتخصصة    النفسية الثقـافة - 
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2009 ونعشر الالواحد و   المجلد    الواحد والثمانونو    الثمانونالعدد   -

 https://drive.google.com/file/d/1Fyj2cNW1P726qxwy-rpCGafS3FsWeFan/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP80-81.pdf  

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  - 2010 أبريل ونعشر الالواحد و المجلد   والثمانون  الثانيالعدد   -
https://drive.google.com/file/d/1FyAh_BmLI8O5XmdEq2jnbHRfhTkZPTPL/view?usp=drivesdk  

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP82.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

 )اصدارات حديثة  (  "أنفسكم  وفي"  السلسلة المكتبية -
 

 2019 يفخر  التاسع عشر، االصدار"م  ــــــــــــــــــــــــي أنفسكــوف" :...اإلصدارات 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     

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

    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
 ورزكريا علي زيع. 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 
 

  "الراسخون"  السلسلة المكتبية -
 

 2019 خريف االصدار الثامن عشر،    "نالراسخو " :...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

https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2386333711589162/?type=3&theater
www.facebook.com/photo.php?fbid=2505292216220537&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.arabpsynet.com/paper/default.asp 
 https://drive.google.com/file/d/1Fyj2cNW1P726qxwy-rpCGafS3FsWeFan/view?usp=drivesdk
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP80-81.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP82.pdf
https://drive.google.com/file/d/1FyAh_BmLI8O5XmdEq2jnbHRfhTkZPTPL/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=384&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=388&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3


 
  

    " و التطور  اإلنسان"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

    2019 ربيع    ،19اإلصدار  "  التطور و اإلنسان" الكتاب العلمي   :اإلصدارات 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     

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

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

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

 )إصدارات حديثة  ( " إذا دعـــان... قريــب"  السلسلـة المكتبية -

  بعد وفـاتهما/ هما  عند مرض/ في حياتهما  : الدعاء للوالدين
  " َوقُـــــــل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا َكَمــــــــا رَبَّيَـانِـــــــــي َصِغيــــــــرًا"

  2019صيف   -األول   اإلصدار
und.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfo  

 

   " هــــــااسوّ  ومـا "  السلسلـة المكتبية - 
  

  نفسية أفكار...  طيّبة فـلنحييّنه حياة:   8 اإلصدار" 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
  

  " نفسانـــي"  العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

  2019ربيع    -60اإلصدار   "  نفسانـــي"  :االصدارات آخر
ـــال المعرفــــيالذاكــــرة واال... الذاكـــرة العاملــــة  محمــــد الميــــــر: ترجمة   - شتغـ

 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     

 id_product=367&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?:ةالفهرس والمقدمـ
  

 قـاسم صالح. د. أ -)2- 1(مقتدى الصدر انموذجا  ... في الالوعي الجمعي العراقي  الديني  سلطة الرمز  
ocuments/DocQuassimAuthorityReligiousSymbol.pdfhttp://www.arabpsynet.com/D 

  يحيى الرخاوي .د.أ - )4(بعض فكر يحيى الرخاوى  : تزييف الوعى البشرى، وإنذارات االنقراض: كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090220.pdf 

  يحيى الرخاوي .د.أ - بداية الدراسة المقـارنة: الفصل الثانى): 9) (ورباعيات.. عياتربا(
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080220.pdf  

ــ ــ ـــــل عقـلنـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــن عطّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا؟مَـ ـــ ــ ـــادق السامرائــــي .د -  !!ــ   صــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWhoDisruptsOurMind.pdf 

ـــا   ــادق السامرائــــي   .د -  !!القيم المفقودة واآلالم الموقودة)256(ومـا سـواهــ ــ   صـ
070220.pdf-awahaa256http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaS 

ـــادق السامرائــــي .د -  )4!! (اللغة العربية هويتنا وروحنا  صــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity4.pdf 

  الرخاوي  .ي .د.أ -  “ ) 3(بعض فكر يحيى الرخاوى  : الوعى البشرى، وإنذارات االنقراضتزييف  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020220.pdf  

  يحيى الرخاوي .د.أ -  )نجيب سرور –عمر الخيام   –صالح جاهين  ) (8) (ورباعيات.. رباعيات(
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010220.pdf  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=372&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=367&controller=product&id_lang=3
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http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWhoDisruptsOurMind.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa256-070220.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity4.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020220.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010220.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 
   zes/IndexPrize.htmhttp://arabpsynet.com/Pri الشبكة علىجوائز  الدليل  

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

 ) 2019الى العام    2010من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf 

 

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

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

 لعلوم النفسية العربيةعلى موقع مؤسسة ا " 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
 

     العلـــوم النفسانيــــة  معاجــم   صفحــة -
www.facebook.com/DictionariesEncyclopedias/?ref=bookmarks    

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

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

 النفس طب و علوم في الفرنسي التفـاعلي المعجمصفحــة     -
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/NL149/NewsL149-140220.pdf          http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassiknoun2020.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf 
http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf
   www.facebook.com/DictionariesEncyclopedias/?ref=bookmarks
   www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks
   www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks
   www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL149/NewsL149-140220.pdf
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com
facebook.com/arabpsyfound

