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 على الويب  18تدخل عامها   "شبكة العلوم النفسية العربية " 
  " عامـــا من اإلنجازات 18عامــــا من الـــكدح...  20

 . . . من التأسيس20 اوتدخــل عامه  19 شمعتهاالشبكة  أطفـأت      2020جانفي    1

  . . . على الويب18 اوتدخــل عامه 17الشبكة تطفئ شمعتها     2020جوان    13

 العربية النفسية العلوم لمؤسسة الرقمية لإلصدارات الخامس سنويال األسبوع
  ) 2020/ 06/ 20 الى  13من(  
  http://www.arabpsynet.comالعلمي :  الموقع

   nd.comhttp://www.arabpsyfouااللكتروني:  المتجر

  كلمة رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية الدكتـور جمال التركي
youtu.be&fbclidwww.youtube.com/watch?v=cEzxSUHxjZo&feature=  

  

  2020للعام    علوم وطب النفسالتكريم بلقب الراسخون في  
  سداد جواد التميمي "دكتور  ال" 

 )العراق / انكلترا   ( الطب النفساني
  " 2020 علوم وطب النقس فـــي الراسخــــون" يفوز بلقــــــب  

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounSudad2020.pdf  

 كلمـــة الدكتـور ســداد جـــواد التميمـــي
rassikhunAwards/photos/a.1343191485691645/3270574822953292/?type=3&theaterwww.facebook.com/Ar  

   مقرر لجنة التحكيم  تهنئة الدكتـور وليــــد سرحـــان  
k.com/ArrassikhunAwards/photos/a.1343191485691645/3270475629629878/?type=3&theaterwww.faceboo  

  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية تهنئة الدكتـور جمال التركي
www.facebook.com/ArrassikhunAwards/photos/a.1343191485691645/3267948966549211/?type=3&theater  

  

 " العربية النفسية العلوم شبكة"  العلمي الموقع: لــ السنوي  اليوم :2020 /13/06 السبت 
  العلمي الموقع منجزات فصل -  ـ "ش.ع.ن."ل  السنوي الكتاب"  من االول الفصلاصدار  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf  

 النفس وطب علوم في الرقمية  والمجالت الدوريات  يوم :2020 /14/06 األحد
  الرقمية  والمجالت الدوريات فصل -  ـ "ش.ع.ن."ل السنوي الكتاب"  من الثاني  الفصل اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf  
 يوم االصدارات الرقمية المكتبية في علوم وطب النفس :2020 /15/06 االثنين

  فصل االصدارات الرقمية المكتبية - ـ "ش.ع.ن."ل الكتاب السنوي    الفصل الثالث من " اصدار
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf  

 طب النفسيوم االصدارات الرقمية المعجمية في علوم و  :2020 /16/06 الثالثاء
  فصل االصدارات الرقمية المعجمية - ـ "ش.ع.ن."الفصل الرابع من " الكتاب السنوي  ل  اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf  
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 يوم الجوائز و التكريم في علوم وطب النفس :2020 /17/06 األربعاء
  فصل الجوائز و التكريم -  ـ "ش.ع.ن."لالفصل الخامس من " الكتاب السنوي   اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 

 يوم المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية :2020 /18/06 الخميس
 يالمتجر االلكترون فصل - ـ "ش.ع.ن."لالفصل الخامس من " الكتاب السنوي   اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf 

  يوم االنطباعات و االراء حول الشبكة : الكتاب الذهبي :202 /19/06 الجمعة
  الكتاب الذهبي  - ـ "ش.ع.ن."لالفصل السابع من " الكتاب السنوي   اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart7.pdf  

  السنوي األسبوع اختتام "و   االعالنات و المساندة  يوم  :2020 /20/06 السبت
  2020 العربية النفسية العلوم  مؤسســـــــــة في المساندة اشتراكات

www.facebook.com/photo.php?fbid=2946700222079732&set=a.153967724686343&type=3&theater 
 

  " لشبكة العلوم النفسية العربية 2020ب السنوي  الكتا  االصــــدار الكامــــل
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

   

  صـــــادق السامرائــــي .د -  ) البشر المقّدس!!261ومـا سـواهـــــا (
020720.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa261 

  كارل بوبر وفرضية "ضربة الجن"
Popper&JinnStroke.pdf-ttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriah 

  صـــــادق السامرائــــي .د - جولة نفسية في أعماق الحجاج بن يوسف الثقفي!!  ) 260ومـا سـواهـــــا (
290620.pdf-p://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa260htt 

  صـــــادق السامرائــــي .د -)8(  قراءات نفسانية في زمن وباء "جائحة كورونا"
ocuments/DocSamarraiCoronaPsyArticle8.pdfhttp://www.arabpsynet.com/D  

  تناول وإضافة: د. محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة - جذور مفهوم الصحة النفسية
ng.pdfWellbei-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbouHalawa 

  علي عبد الرحيم صالح - الذكاء الجسدي المرتبط بالصحة
BodyIntelligenceScale.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho 

 "والتحديات ..."تصور مقترح لتنظيم العملالخدمة النفسية في ليبيا الواقع  
 أريج إبراهيم عبد الحميد- أريج أحمد الشيخي

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

 ... تصورات شخصية.19ي فـلسطين خالل جائحة كوفيد  االستجابة النفسية الوطنية ف
  سندس نصاصرة -د. سماح جب   -  هانيا نعيم عبيد

pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocHanyaPsyRespPalestineCovidPandemic. 

 علي عبد الرحيم صالح - الذكاء الجسدي المرتبط بالصحة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho-BodyIntelligenceScale.pdf 

 د. مرسلينا شعبان حسن - "كورونا فـايروس" وسبل التكيف األمثل ؟  اآلثار النفسية للحجر الصحي من جراء
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelina-MH&PeopleIsolated.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي .د -)7(  ونا"قراءات نفسانية في زمن وباء "جائحة كور 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaPsyArticle7.pdf 

  امرائــــيصـــــادق الس .د -)6(  قراءات نفسانية في زمن وباء "جائحة كورونا"
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaPsyArticle7.pdf 

 ــــادق السامرائــــيصـ .د -  )3- 3التشريـــــــــــح النفســـــــــــي لالميّـــــــــــة الطغرائـــــــــــي!! (
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiLamiatPsyAnalysis3.pdf  

  ق السامرائــــيصـــــاد .د - !!قصيـــــدة مالـــــك بن الريـــــب في المنظـــــار النفســـــي
MalikPoemPsyPerspective.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarra 

 صـــــادق السامرائــــي .د -  ضياء العقـل!!
LightMinded.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai  
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  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

 االحتــــراق المهنــــي... الوقـايــــة والعــــالج - 2020 / صيف   64االصدار   ...:اإلصدارات آخر

  اــنرولكوـم الصحيـة في الخطــوط االولى لمحاربــة جائحــة احمايــة االطقـ

  تونس ) –( الطب النفساني  تقديــــم: د. جمــال التركــي( العراق)  د. وليــد خــالد عبد الحميــد  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 =controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product&423:ةالفهرس والمقدمـ

  دليــــــــــــل االصدارات"  نفسانـــي" 
 )2020 ( 63دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

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

 " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -
 

ــاألص ...:اإلصدارات آخر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــول االجتماعيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة والتاريخيـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة لإلرشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ادـ

  أ.د خالـــد إبراهيـــم الفخرانـــي -  2020 صيف العشرون،الواحد و  االصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=418&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=417&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  دليــــــــــــل االصدارات"  وفي أنفسكم" 
 ) 2020 صيف (21العـــدد   الـى    )2013شتـــاء  (  1العــدد   من  الدليل   -

   Aldaleel.pdf-http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA  الرابط على الموقع العلمي:
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3الرابط على المتجر اإللكتروني: 

    " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

ـــاد إلى رحــاب المطلـــق"  :اإلصدارات آخر  ”مقدمة فى: العـــالج الجمعـــى من ذكاء الجمـ

  )بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي ( مصر -  2020  ربيع  ،21اإلصدار  
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

  "الراسخون"  السلسلة المكتبية -
 

 )ِمَن التـأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  النْفِسي والقُرآُن الَكريمُ   الُمْصطـََلحُ ("!..ُكــــــــل َنفْــــــــسٍ  :االصدارات آخر

 2019 خريف اإلصدار الثامن عشر،

 )( السعودية أ.د. صالح الصنيع  ، ) ( تونستقديم: د.جمال التركي   - )( السعوديةد.عـَْبـُد الـلّـِه الطــــارِقِـي   -

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

  اصـــدارات نفسانيـــــة اساسيــــــة - 
  عرض وتلخيص:أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالح – التحليل النفسي واالدب  : 50  كتـــاب االسبـــوع رقم

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR50MaanPsychoanalysis&Literature.pdf 
 عرض وتلخيص:أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالح - العقــلُ فــوق الَعــاِطفـــة:  49  كتـــاب االسبـــوع رقم

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR49MaanMindOverMood.pdf  
  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=423&controller=product&id_lang=
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  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
  

  الجزء الثاني )   –( عدد خاص    2020 ربيع   – 29العدد   :اإلصدارات آخر
 ية للصدمةالصحة النفسانية وتداعيات الكرب التال»... الكورونـا فـايروس«جائحة  " : الملف  

  )  المغرب -( الطب النفساني  أ.د. الغالي أحرشاو  المشرف:  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=420&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=419&controller=product&id_lang=3  : واالفتتاحيةالفهرس  

  2020 ربيع - 29العدد  ملحق شهر جوان   : اإلصدارات آخر
  " 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -أحرشـــاو   "البروفيســور الغالـــيالملف:

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs29/eJbs29-June2020.pdf  

 " الدراسات في علوم وطب النفس في " شبكة العلوم النفسية العربيةإثراء " بنك االبحاث و  

 2020ربيع   29العدد    -المجلد الخامس عشر -" باالعمال الصادرة في العدد االخير من مجلة " بصائــــر نفسانيــــة

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

  األعــــــــــــــــــداد القـادمـــــــــــــة  
  

  

   دعوة للمشاركة... - ) الثالثالجزء    –( عدد خاص   2020 صيف   – 30العدد  

 الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة»... ونـا فـايروسالكور «جائحة  " : الملف  

  تونس) ( د. أحمد العشالمشرف عى الملف:  
nia/photos/a.263692277311921/1262609894086816/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/BassaaerNafssa  

   دعوة للمشاركة... - 2020  خريف – 31العدد  

 " الملف " المـــرض النفسانـــي... معــا، ال للوصمـــة: الملف  

 ) مصر -المشرف على الملف: .د. لطفي الشربيني ( الطب النفساني  

https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1239926213021851/?type=3&theater  

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

  2020صيف   – 66دد  الع :اإلصدارات آخر
 والحجر المنزلي... التداعيات على الصحة واللياقة النفسانية 19 -جائحــة كوفيد  الملف:  

  )  المغرب -( الطب النفساني  أ.د. الغالي أحرشاو  المشرف:  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

  uct=http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_prod403&controller=product&id_lang=3  : واالفتتاحيةالفهرس  

 " إثراء " بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس في " شبكة العلوم النفسية العربية

 2020 صيف   66العدد     -نفسانيات" العربيةمجلة  الباالعمال الصادرة في العدد االخير من  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2954667594616328&set=a.153967724686343&type=3&theater   
 

 2020صيف   – 67العدد   :دعوة للمشاركة

 ) الجزائر، الكويت  -وي ( علم النفس  عشــ  المشرف : أ.د. مصطفــى-ثـــم النفـــس الحديــــــات علاتجاهـــالملف:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2845263322223423&set=a.153967724686343&type=3&theater   

 

  ــــــل االعـــداد السابقـــــــةدليــــــ 
 )2020صيف   ( 66دد  ــالعإلى      ) 2019(صيف   62دد  ــالع  منالدليل   -

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=420&controller=product&id_lang=
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=419&controller=product&id_lang=
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs29/eJbs29-June2020.pdf 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2840834439332978&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1262609894086816/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1239926213021851/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=403&controller=product&id_lang=
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2954667594616328&set=a.153967724686343&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2845263322223423&set=a.153967724686343&type=3&theater 
http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3


 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL157-158/NewsL157-158-030720.pdf             http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 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 الجوائز على الشبكةدليل  

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 لجوائز على المتجر اإللكترونيادليل  

 ) 2019الى العام    2010(من العام   الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf 

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 

  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس -
  Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام   -

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

 ) 2020الى العام    2003(من العام   الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2020.pdf  

 2020 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 

  "في اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةو الدراسات   ألبحاثعبد العزيز موسى ثابت ل كرسي  "
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  : اون إلنجاز أعمال الكرسيلتعلدعوة   

   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 

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