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 2020مارس   07إلى    01
  "قواعــــد بيانـــــات شبكة العلوم النفسية العربية  إلثراءالسنوي األّول    األسبوع

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

www.facebook.com/photo.php?fbid=2684281578321599&set=a.153967724686343&type=3&theater 

  " البحـــــث العلمــــــي في العلـــــــوم اإلنسانيــــــة"  : 2020فيفــــــــري  
  2017من العام   55العدد    -" نفسانــــي  " مقتطفـات الكتاب الصادر ضمن سلسلة الكتاب الرقمي العربي  

 " فــي العلـــوم النفسانيـــــة 2020شخصيـــة العـــام العربيـــة  :  الغالـــي أحرشـــــاو. د. أ
أعماله العلمية    بأحد، التعريف   2020م  بهذه المناسبة ، وعلى مدار العا" مؤسسة العلوم النفسية العربية  " تعمل

 البحثية المكتبية نهاية كل شهر  وإصداراته
 )بعد التسجيل  من المتجر اإللكتروني تحميل حر  ( الكتاب      رابط مقتطفـات

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=313&controller=product&id_lang=3 

  )  من الموقع العلمي تحميل حر( الكتاب     رابط مقتطفـات 
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB55/eB55AR2017-Content.pdf 

  رابط شراء كامل النسخة الرقمية للكتاب 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=314&controller=product&id_lang=3  

 
 

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

   2020 شتاء 64العدد   :اإلصدارات آخر
  " نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي :"الملف

  ) علــم النفــس، مصر( دمحم سعيد ابوحالوة  : المشـــرف على الملف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=399&controller=product&id_lang=3  واالفتتاحيةالفهرس  
 

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

  )سوريا –علم الفس  ( سامر جميل رضوان  . د.أ: المشرف عى الملف
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2386333711589162/?type=3&theater  

 2020 مارس 29 االعمال لقبول أجل أخر

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــــبصائ" مجلــــة
  

   2020 شتاء - 27العدد   :اإلصدارات آخر
 دمحم الميـــر. د. أ- "السيكولوجيـــا في خدمـــة االنســـان والمجتمـــع... "أحرشاوالبروفيسور العالي  " :الملف

المغرب   -و  عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ علم النفس البروفيسور الدكتور الغالي أحرشا  
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  

  2020 فيفري 29   السبت  150 ددــالع                                        ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

www.facebook.com/photo.php?fbid=2684281578321599&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=313&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/apneBooks/eB55/eB55AR2017-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=314&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=399&controller=product&id_lang=3
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
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2386333711589162/?type=3&theater


 

  ... دعوة للمشاركة - 2020 ربيع   – 28العدد  :  العدد القـادم

  المعّوقـات و التحديات... مقـاومة وصمة المرض النفساني" الملف  
 2020 فيفري 29 االعمال لقبول أجل أخر

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

  عدد خاص   -2020 خريف - 30العدد  

  " نجــم خَبــا وعَلَــم فقدنــــاه... عبــــد العزيــــز ثابــــت. د. أ" 
 لفقد البروفيسور عبد العزيز ثابت  األولىيصدر بمناسبة الذكرى  

  )التواصل معنا   اإلشراففي    يرغبلمن  لدعوة مفتوحة  ا(  : .................المشرف على الملف
&theaterhttps://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1148683878812752/?type=3 

    يــــــــالرقم فــــــــــاألرشي -  المتخصصة    النفسية الثقـافة - 
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  - 2010 يوليو/تموز 21المجلد    83العدد   -

https://drive.google.com/file/d/1FtE5iXS1Hzyb04LOkEAzBljkCTOBSxZq/view?usp=drivesdk 

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP80-83.pdf  

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  - 2010 أكتوبر 21المجلد   84العدد   -
https://drive.google.com/file/d/1Gd8V8Yf65J3w7i7nPd_mACbDeJiEULgz/view?usp=drivesdk 

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP84.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

    " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

   )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   - الطــــب النفســــي بيــــن االيديولوجيــــا و التطــــور :اإلصدارات آخر
    2020 شتاء    ،20اإلصدار  "  التطور و اإلنسان" الكتاب العلمي  سلسلة  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=397&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

:ةالفهرس والمقدمـ http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=396&controller=product&id_lang=3 

 " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -
 

ــ :...اإلصدارات آخر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامالفصـ ــ  )األردن( وليد سرحان   – ــ

 2019 خريف التاسع عشر، االصدار"وفــي أنفسكــــــــــــــــــــــــم  "
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=389&controller=product&id_lang=3 :لكتاباشراء     

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

ـــالمدرس :...قريبـــــــــــــــــــا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــالعربي  ةـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة الراهنــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــالرؤية  ـ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــوالمنهجي  ةـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ    ةــ
    2019 شتاء ،العشرون االصدار"م  ــــــــــــــــــــــــي أنفسكــوف"

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 

  "سوّاهــــــا   ومـا"   السلسلـة المكتبية - 
  

    صادق السامرائي - نفسية أفكار...  طيّبة فـلنحييّنه حياة"  سوّاهــــــا ومـا"  :اإلصدارات آخر
  240إلى العدد    211من العدد    8 صداراإل

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

https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1146962245651582/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1148683878812752/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1FtE5iXS1Hzyb04LOkEAzBljkCTOBSxZq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Gd8V8Yf65J3w7i7nPd_mACbDeJiEULgz/view?usp=drivesdk
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP80-83.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP84.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=397&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=396&controller=product&id_lang=3
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
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=376&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=375&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2503210703095355&set=a.153967724686343&type=3&theater


  "الراسخون"  السلسلة المكتبية - 
 

 )ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريمُ   الُمْصطـََلحُ ("!..ُكــــــــلُّ َنفْــــــــسٍ  :االصدارات آخر

 2019 يفخر  االصدار الثامن عشر، "الراسخون"
 )عوديةالس(  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

   " نفسانـــي"  العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

ــة :االصدارات آخر ــ... الذاكـــرة العاملــ ــال المعرفــ ــرة واالشتغــ   يالذاكــ
  2018الكتاب الفـائز جـائــزة الغالـــــــي أحرشـــــــــاو لشبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة فـي علــوم النفس للعام  

 محمــــد الميــــــر: ترجمة   -  2019ربيع    -60اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=368&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 php?id_product=367&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.:ةالفهرس والمقدمـ
  مرجـــع مّبســط في الطــب النفســي الشرعــي... القـانــــون والمــــرض العقـلــــي :االصدار القـادم

  2019ــاني للعــام  الكتاب الفـائز بجـائــزة بروفيســـور قتيبـــة شلبـــي لشبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة فـي الطـــب النفسـ

 لطفي عبد العزيز الشربيني  . د -  2020 شتاء    -61اإلصدار  
pe=3&theaterwww.facebook.com/photo.php?fbid=2682533831829707&set=a.153967724686343&ty 

 " إذا دعـــان... قريــب"  السلسلـة المكتبية -

  بعد وفـاتهما/ عند مرضهما  / في حياتهما  : الدعاء للوالدين:2019صيف   -األول   اإلصدار
   -" َوقُـــــــل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا َكَمــــــــا رَبَّيَـانِـــــــــي َصِغيــــــــرًا"

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3  
  
  

  صـــــادق السامرائــــي. د - )6!!(اللغة العربية هويتنا وروحنا
  http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity6.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي. د - !!الحضارة صناعة فردية
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCivilizationIndividuaIIndustry.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي. د -  !مهمــــــــــــــة األقــــــــــــــــالم فـــــــــــــي أمـــــــــــــــــٍة ُتضـــــــــــام
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiThePenTask.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي. د - !!سلوك العمامة والنفس اللوّامة  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiTurbinBehavior.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي. د - !!شيخٌ ورئيٌس وكالمٌ 
 iSheikhPresident&Peech.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarra 

 يحيى الرخاوي .د.أ -  )2(رباعيات نجيب سرور  : ثالثاً : الدراسة المقـارنة: 2الفصل  ) 11(ورباعيات  .. رباعيات
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220220.pdf  

  صـــــادق السامرائــــي. د - !! سلوك اإلرتهان والواقع الُمدان) 257(ــــا  ومـا سـواهـ
170220.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa257  

  يحيى الرخاوي .د.أ - بعض فكر يحيى الرخاوى    )5(شرى، وإنذارات االنقراض  تزييف الوعى الب: كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160220.pdf  

  يحيى الرخاوي .د.أ - سرور  رباعيات نجيب: ثالثاً : الدراسة المقـارنة: 2الفصل    ) 10) (ورباعيات.. رباعيات
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150220.pdf  

  صـــــادق السامرائــــي. د - )5!!(اللغة العربية هويتنا وروحنا
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity5.pdf  

   قـاسم حسين صالح.د.أ  -)2- 1(مقتدى الصدر انموذجا  ... في الالوعي الجمعي العراقي الديني سلطة الرمز
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQuassimAuthorityReligiousSymbol.pdf 

 

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=368&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=367&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2682533831829707&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity6.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabicIsOurIdentity5.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCivilizationIndividuaIIndustry.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiThePenTask.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiTurbinBehavior.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiSheikhPresident&Peech.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220220.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa257-170220.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160220.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150220.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQuassimAuthorityReligiousSymbol.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    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"

  فستكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب الن -
  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: قع الشبكةالكراسي العلمية  على مو 

 
 

 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  
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