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 على الويب  18عامها  تدخل   "شبكة العلوم النفسية العربية  ... ")13/06/2020( قريبــــا
 " عامـــا من اإلنجازات 18... عامــــا من الـــكدح 20

، عامها الثامن   2020جوان    13 في  تدخل  )  2020جانفي  (من التأسيس    عامها العشرونالشبكة    بعد ان دخلت    
الزمن، كنا نكدح وقـلة من اساتذة كرام لرفع مستوى العلوم النفسانية وخدماتها    لعقدين من، عشر على الويب

سعيا   ،على مدي عشرين عاما ننحت باظافرنا على صخر صوّان الواقع العربي الصلب، الصحية في اوطاننا العربية
  ...مياه علوم وطب النفس المتجمدة في اوطاننا  لتحريك

  ...رّحب بنا البعص وتعاون معنا   

  ...تجاهلنا البعص االخر وهّمش مجهوداتنا واستخف بانجازاتنا

  ...قـلّة قـليلة نالتنا سهامها

  واصلنا طريقنا مؤّدين رسالتنا بما سمح به جهدنا وطاقـاتنا، وبإمكاناتنا جد متواضعة

  2020للعام  " السجل الذهبي لـشبكة العلوم النفسية العربية  " دعوتكم تدوين كلمتكم في    دنايسع 

  ل كلمات التدوين سواء من خالل النموذج التاليترس
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 أو على البريد االلكتروني للشبكة
arabpsynet@gmail.com 

  بكم نرقى ومعكم نسير الدرب رفعة باللياقة النفساني لالنسان في اوطاننا
  

 " دنيا الوطن" شكرا  
على مستوى إصداراتنا المكتبية أو الدورية من مجالت  االعمال العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية، التعريف ب

 ...ونس أو في العالم العربي،سواء في ت ،يكاد يكون منعدما   ،ونشرات إخبارية

مشاركة التعريف بأعمالنا العلمية على مواقع  افتقدنا    التقصير في هذا الجانب يطال الجميع، من ذلك أننا    بتقديرنا  
 ....تناالتواصل االجتماعي لألعضاء المتمتعين بخدما

 منجزاتنامطبق لكل    لعقدين من الزمن، نكدح ، في ظل تجاهل، وقـلة قـليلة من أساتذة كراموما زلنا  
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/05/08/1335672.html  

    

 

  )المغرب(  حرشاوأ د  الغالي  .أ -  Covid-19-في عهد جائحة كوفيد... العلوم والعلماء
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-Sc&ScholarsCovidPandemic.pdf 

  وليد خالد عبد الحميد .د.أ -الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة    ..."الكورونا فـايروس" جائحة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocWalidCoronaPandemic&MentalHealth.pdf 

  )العراق(  صادق السامرائي. د -" جائحة كورونا"في زمن وباء    قراءات نفسانية
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiLifeIsAPoint.pdf 

  )مصر(  لشربينيلطفي ا. د - رؤية نفسية  ودروس مستفـادة"... الكورونا"زمن  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSherbinyCoronaTimePsyVision.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ -  “حكمة المجانين”: مقتطفـات من أعمال يحيى الرخاوى النقدية واإلنشائية واإلبداعية من كتاب
 0.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD10052 

 يحيى الرخاوي .د.أ -  )1(  جدلية االستبداد واالستضعاف
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090520.pdf  

 

  2020 ماي 15   الجمعة  155 ددــالع                                        ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال
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  قـاسم حسين صالح.د.أ -  )مجنون رسمي(و  ) تحت الصفر(بين  ..مقـالب رامز: تحليل سيكولوجي 
 MaqalibRamiz.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocQassim 

 يحيى الرخاوي .د.أ -  )1(    بين روح الشعر ونظم الحكمة: أطفـالنا 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030520.pdf 

  يحيى الرخاوي .د.أ - )1(   )2من   1(بين روح الشعر ونظم الحكمة  : أطفـالنا
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020520.pdf  

  
 

 " وفي أنفسكم"  ةالسلسلة المكتبي -
 

  والتحليــل النفســي والسيميــاءي والفـلسفــة وعلــم االجتمــاع  علـــم النفــس   ...:اإلصدارات آخر

  بحســــب علــــي زيعــــور... المدرســــة العربيــــة الراهنــــة : 2019 شتاء العشرون، االصدار
مــال التركــي  ج. د :وإشراف  إعداد

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=413&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     
   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=412&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 

ــــاألص ...ــاــــــــــــــــــــــــقريبـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــول االجتماعيــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة والتاريخيـ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــة لإلرشــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ   ادـ
  د خالـــد إبراهيـــم الفخرانـــي.أ -  2020 صيف العشرون،الواحد و  االصدار

www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1351952765192204/?type=3&theater 
 

    " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

ـــاد إلى رحــاب المطلـــق: مقدمة فى"  :اإلصدارات آخر  ”العـــالج الجمعـــى من ذكاء الجمـ
    2020  ربيع  ،21اإلصدار  "  التطور و اإلنسان" الكتاب العلمي  سلسلة   

  )مصر( روفيســور يحيـــى الرخـــاوي  ب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=411&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=410&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
 

  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

ـــة ...:اإلصدارات آخر ــ ــة النفسيـ ــ  في الصحة النفسانية والعقـلية المرجعالكتاب العربي   " الصحــ
  الدكتور َولِـيــــْد َسْرَحــــْاْن   -  2020ربيع  /  62االصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=407&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=406&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  فــــي زمــــن الوبـــاء..الخـــــوف  -" كورونــــــا  "  ...ــاــــــــــــــــــــــــقريبـــ
 ) مصر -الطب النفساني  ( لطفـــــــي الشربينـــــــي  . د -2020صيف  /  63االصدار  

 ) مصر -الطب النفساني  ( محمـــــــد المهـــــــدي  . د: تقديم
 www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1080656595638404/?type=3&theater  

  دليــــــــــــل االصدارات"  نفسانـــي" 
 )2020 ( 62دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

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

  "الراسخون"  السلسلة المكتبية -
 

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

 2019 خريف اإلصدار 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
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  اصـــدارات نفسانيـــــة اساسيــــــة - 
 معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ:عرض وتلخيص - ما فوق مبدأ اللذة 46كتاب االسبوع رقم  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR46MaanAbovePrinciplePleasure.pdf  
 معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ:عرض وتلخيص - قـلق في الحضارة 47كتاب االسبوع رقم  

 http://www.arabpsynet.com/Documents/BR47MaanAnxietyInCivilization.pdf 

 معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ:عرض وتلخيص -  لماذا الحرب؟ 48  كتاب االسبوع رقم
 /Documents/BR48MaanWhyWar.pdfhttp://arabpsynet.com 

  
  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة

  

 داراتــــــــــــــــاإلص رـــــــــــــــــــآخ
  

  )الجزء األول    –عدد خاص  (  2020 ربيع   – 28العدد  
 صدمةالصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية لل... »الكورونـا فـايروس«جائحة  " : الملف  

 )  االمارات  -العراق    -الطب النفساني  ( وليد خالد عبد الحميد  . د: المشرف

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=409&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=408&controller=product&id_lang=3  : واالفتتاحيةالفهرس  

 " شبكة العلوم النفسية العربية" النفس في    بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب" إثراء  
 2020ربيع   28العدد    -المجلد الخامس عشر -" بصائــــر نفسانيــــة" باالعمال الصادرة في العدد االخير من مجلة  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2840834439332978&set=a.153967724686343&type=3&theater 

   اد القـادمـــــــــــــةدعــــــــــــــــــاأل
  

  ...دعوة للمشاركة )الجزء الثاني    –عدد خاص  (   2020 ربيع   – 29العدد  
 النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمةالصحة  ... »الكورونـا فـايروس«جائحة  " : الملف  

 2020ماي   20  آخر أجل لقبول األبحاث - )  المغرب -الطب النفساني  ( الغالي أحرشاو  . د.أ: المشرف
  

   ...دعوة للمشاركة - 2020 صيف   – 30العدد  

  )مصر (ربيني  لطفي الش. د.أ: المشرف عى الملف -معــا، ال للوصمـــة... المـــرض النفسانـــي" الملف  
www.facebook.com/photo.php?fbid=2777898182293271&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 

  قـادمةملفـات االعداد المحاور   
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer-NextTopics.pdf 

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

   2020 ربيع 65العدد   :اإلصدارات آخر
  هل مفيد فعالً ؟... العالج النفساني    :الملف

  )سوريا –علم الفس  ( سامر جميل رضوان  . د.أ: عى الملفالمشرف  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=403&controller=product&id_lang=3  : تتاحيةواالفالفهرس  

 2020صيف   – 66العدد   :دعوة للمشاركة
 ) الجزائر، الكويت  -علم النفس  ( وي  مصطفــى عشــ. د.أ: المشرف  -ثـــم النفـــس الحديـــــلـات عاتجاهـــ: الملف
 t=a.153967724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2845263322223423&se  

 

  دليــــــــــــل االعـــداد السابقـــــــة 
 )2020 ربيع( 65دد  ــالعإلى      ) 2019صيف  ( 62دد  ــالع  منالدليل   -

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

 

 

 

  

 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 الجوائز على الشبكةدليل  

   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.: 2020دعوة لترشيح الشخصيات للعام   - 
 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
 ) 2019الى العام    2003م  من العا( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf  

 2020 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
  "في اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةو 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
  
 
 

   في مؤسسة العلوم النفسية العربية 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 

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

 

   في مؤسسة العلوم النفسية العربية 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  
ww.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3http://w 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL155/NewsL155-150520.pdf           http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL154/NewsL154-010520.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf 
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
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http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf
http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
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