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

 
 

 "العربية النفسية العلوم شبكة بيانـــــات قواعــــد إلثراء األّول السنوي األسبوع
 2020مارس   07إلى    01من  

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

  2020   مارس 01األحد  

  ــات االبحاث والدراسات في علوم وطب النفساثــــراء قـاعــــدة بيانـــ
  غلى الفـايسبوك   االبحاث و الدراسات   صفحة

https://www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016/?ref=bookmarks  
   

  2020   مارس 02 االثنين

  فـي علـوم وطـب النفـس   اثــــراء قـاعـــدة بيانـــــات اإلصـدارات المكتبيـة
  غلى الفـايسبوك  االصدارات المكتبية   صفحة

https://www.facebook.com/ArabPsyBooksSearch/?ref=bookmarks 
 

 2020  مارس 03الثالثاء  

  اثــــراء قـاعــــدة بيانـــــات االطروحات الجامعية فـي علـوم وطـب النفـس
  ورسائل ختم الدراسات الجامعية غلى الفـايسبوك   االطروحات   صفحة

s://www.facebook.com/ArabPsyThesisSearch/?ref=bookmarkshttp  
  

  2020   مارس 04 األربعاء

  و االساتذة في فـي علـوم وطـب النفـس  لألطباءاثــــراء قـاعــــدة بيانـــــات السير العلمية  
  غلى الفـايسبوك  لألطباء و األساتذة    السيـــر العلميــــة   صفحة

https://www.facebook.com/ArabPsyCvSearch/?ref=bookmarks  
  

  2020  مارس 05الخميس  

  إثراء قـاعــــدة بيانـــــات المعجم النفساني التفـاعلي العربي فـي علـوم وطـب النفـس
  فـايسبوكصفحة المصطلح النفساني العربي غلى ال

https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks 
 

 2020  مارس 06الخميس  

  لنفـسإثراء قـاعــــدة بيانـــــات المعجم النفساني التفـاعلي اإلنكليزي فـي علـوم وطـب ا
  صفحة المصطلح النفساني االنكليزي غلى الفـايسبوك

https://www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks 
 

  2020  مارس 07الخميس  

  م النفساني التفـاعلي الفرنسي فـي علـوم وطـب النفـسإثراء قـاعــــدة بيانـــــات المعج
  صفحة المصطلح النفساني الفرنسي غلى الفـايسبوك

https://www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks  

 

  2020 مارس 13   الجمعة  151 ددــالع                                        ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةإلخبارية ملنشرة اال

https://www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ArabPsyBooksSearch/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ArabPsyThesisSearch/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ArabPsyCvSearch/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks


 

 
 

 
 
 

  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

  عــيمرجـــع مّبســط في الطــب النفســي الشر ... القـانــــون والمــــرض العقـلــــي ...:اإلصدارات آخر
  2019الكتاب الفـائز بجـائــزة بروفيســـور قتيبـــة شلبـــي لشبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة فـي الطـــب النفســـاني للعــام  

 لطفي عبد العزيز الشربيني  . د -  2020 شتاء    -61اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=401&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 syfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3http://www.arabp:ةالفهرس والمقدمـ

  االصداراتدليــــــــــــل  "  نفسانـــي" 
 )2020 ( 61دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

   apneBook3.pdf  -Aldaleel-http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF  :الرابط على الموقع العلمي
  =controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product&247: الرابط على المتجر اإللكتروني

 
 

    " 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     

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

 " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -
 

ــام ...:اإلصدارات آخر ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  )األردن( وليد سرحان   – الفصـ

 2019 خريف التاسع عشر، الصدارا
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:ةالفهرس والمقدمـ

ـــالمدرس ...:قريبـــــــــــــــــــا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــالعربي  ةـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة الراهنــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــالرؤية  ـ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــوالمنهجي  ةـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ    ةــ
    2019 شتاء العشرون، االصدار
ــاد فكـــر : علـــى زيعـــور   كفـــاح عمـــر... حصـ

 زكريا علي زيعور. د -مــال التركــي  ج. د :و تقديم  إعدادعلي زيعور ،  .د.أ: قراءة

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 خريف االصدار الثامن عشر،
 )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

  "سوّاهــــــا   ومـا"   السلسلـة المكتبية - 
    صادق السامرائي - نفسية أفكار...  طيّبة فـلنحييّنه حياة"  سوّاهــــــا ومـا"  :اإلصدارات آخر

  240إلى العدد    211من العدد    8 اراإلصد
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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=401&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
 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
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=376&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=375&controller=product&id_lang=3


 
 

  

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

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

  ) 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  

  دليــــــــــــل االعـــداد  :  اتـــــــــــــــــــسانينف 
 )2020 شتاء( 64دد  ــالعإلى      ) 2019صيف  ( 62دد  ــالع  منالدليل   -

   APF_Nafssaniat_Index5.pdfhttp://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/  :الرابط على الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني

 

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

  )سوريا –علم الفس  ( سامر جميل رضوان  . د.أ: المشرف عى الملف
acebook.com/photo.php?fbid=2712275868855503&set=a.153967724686343&type=3&theater https://www.f  

 2020 مارس 28 االعمال لقبول أجل أخر

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
  

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

المغرب   -عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ علم النفس البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو    
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد  

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

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

  معــا، ال للوصمـــة... المـــرض النفسانـــي" الملف  
 2020 فيفري 29 االعمال لقبول أجل أخر

  )مصر –الطب النفساني  ( لطفي الشربيني  . د.أ: المشرف عى الملف 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2706583022758121&set=a.153967724686343&type=3&theater  

    الرقمــــــــي األرشيــــــــــف - المتخصصة    النفسية الثقـافة - 
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2011 يناير  /كانون الثاني   22المجلد    85العدد   -

https://drive.google.com/file/d/1Ga4mYPahKHKX6P19jxcyaYOSMdFHcBJt/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP80-83.pdf  

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2011 أبريل/نيسان   22المجلد    86العدد   -
https://drive.google.com/file/d/1Gd8V8Yf65J3w7i7nPd_mACbDeJiEULgz/view?usp=drivesdk 

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP86.pdf  

 
  علي عبد الرحيم صالح -مقياس االنفعاالت الفـارقة المعدل

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyDifferentialEmotionsScale.pdf 
  وييحيى الرخا .د.أ - ) 8(بعض فكر يحيى الرخاوى  : تزييف الوعى البشرى، وإنذارات االنقراض: من كتاب

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080320.pdf  

  يحيى الرخاوي .د.أ  - عديد -2رثاء   -1: مـالحـق الفصل األول) 13) (ورباعيات.. رباعيات(من كتاب  
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070320.pdf 

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.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712275868855503&set=a.153967724686343&type=3&theater 
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/photo.php?fbid=2706583022758121&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1Ga4mYPahKHKX6P19jxcyaYOSMdFHcBJt/view?usp=drivesdk
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP85.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP86.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyDifferentialEmotionsScale.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080320.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070320.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1Gd8V8Yf65J3w7i7nPd_mACbDeJiEULgz/view?usp=drivesdk


  
-  

 

 

 

  قـاسم حسين صالح.د.أ - ديني –بيولوجي   -فـايروس كورونا من منظور سيكولوجي 
 cQassimCoronaVirus.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/Do 

  قـاسم حسين صالح.د.أ - الضد وضده النوعي في ابداع مظفر النواب
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimTheCreativityOfModhaffar.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي .د -!!ــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــروحثنايــ

 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiThanayaArrouh.pdf 
  علي عبد الرحيم - المعدلمقياس االنفعاالت الفـارقة  

 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyDifferentialEmotionsScale.pdf 

  يحيى الرخاوي .د.أ  -  )7(اوى  بعض فكر يحيى الرخ: تزييف الوعى البشرى، وإنذارات االنقراض: من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010320.pdf  

  يحيى الرخاوي .د.أ  -المقـارنةالدراسة  : الفصل الثانى) 12) (ورباعيات.. رباعيات(
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290220.pdf  

  يحيى الرخاوي .د.أ  -  )6(“ بعض فكر يحيى الرخاوى: تزييف الوعى البشرى، وإنذارات االنقراض”: من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230220.pdf  

  صـــــادق السامرائــــي .د -!!أرصدة الكلمات
DocSamarraiWordsBalance.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/ 

ــــي ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــب النفسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرازي والطـ ــ ــ ـــ ــ   وليد سرحان. د – الــ
nne.pdfRazes&Avice-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSarhan  

  

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

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

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

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

  2020 للعامفسانيــة  فــي العلــوم الن  الراسخـون - 
  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس -

  pdfRassiknoun2020-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN.: 2020للعام    دعوة لترشيح الشخصيات - 
 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  
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