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  2020سبتمبر14
  "اليـوم السنـوي الخامس لتوطيــن العلـوم النفسانيـة "

 ) السودان  -الذكرى الثامنة لمأساة اختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة   (
 الخليفة هارون عمر. د. أ اختفـاء لمأساة 8 الذكرى في العربى النفسية العلوم مؤسسة رئيس رسالة

 تونس/  النفساني الطب -  التركي جمال, د
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188219437927808&set=a.153967724686343&type=3&theater  

***   ***  ***   

  ...اإلشــــراق فـائقـــــة مضيئــــة وانبج: الخليفةعمر هارون    بروفيسور
  الســـودان فــي النفـــس علـــم تجديـــد فــي مبــادرة 100 

  السودان/  النفس علم -  بخيت فرح الدين  صالح. د. أ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3200663463350072&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 ***   ***  ***  

  "شبكة العلوم النفسية العربية" فهرســــة االعمـــال المكتبيــة و البحثيـــة الصادرة في  
  " نفسانيــــات"المجلــــة العربيــــة  الصادرة  في  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188339347915817&set=a.153967724686343&type=3&theater  
***   ***  ***  

  "شبكة العلوم النفسية العربية" الصادرة في  فهرســــة االعمـــال المكتبيــة و البحثيـــة  
 )  الكتاب العربي للعلوم النفسية: سابقـا( “نفسانـــــي“الكتــاب العربــي  الصادرة  في   

om/photo.php?fbid=3188422411240844&set=a.153967724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.c 
***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية" فهرســــة االعمـــال المكتبيــة و البحثيـــة الصادرة في  
  "وفي أنفسكم: "سلسلـة الكتـاب العربيالصادرة  في  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188494857900266&set=a.153967724686343&type=3&theater 
***   ***  *** 

  "فسية العربيةشبكة العلوم الن" فهرســــة االعمـــال المكتبيــة و البحثيـــة الصادرة في  
  "الراسخــــــــون: "سلسلـة إصداراتالصادرة  في  

eaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188515191231566&set=a.153967724686343&type=3&th 

 
  

  " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -

ــــوت ...االصدارات آخر ــ ــ ــ ــودة المكبــ ـــ ــ ــ ــ ـــول عـ ـــ ــ ـــ  حـ
  التحليل النفساني، سوريا – مرسيلينا شعبان حسند  .أ -  2020 خريف ،22 االصدار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=434&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  found.com/index.php?id_product=433&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsy:ةالفهرس والمقدمـ

***   ***  *** 

   السابقـــــة  دليــــــــــــل االصدارات
 ) 2020 خريف (22العـــدد   الـى    )2013شتـــاء  (  1العــدد   من  الدليل  

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

  2020 سبتمبر 25 الجمعة 164-163 ددــالع                                العلوم النفسية العربية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188219437927808&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3200663463350072&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188339347915817&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188422411240844&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188494857900266&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188515191231566&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=434&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=433&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf


 

   " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
 اإليقـاعحيوى التطورى الطبنفسى  نظرية ...االصدارات آخر

   2016مــــاي   23إلـــى    2016فيفــــــري  9النشــــرات اليوميـــــة مــن  
  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2020  خريف  22اإلصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=427&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  controller=product&id_lang=328_product=4http://www.arabpsyfound.com/index.php?id&:ةالفهرس والمقدمـ

***   ***   *** 

   " اإلنسان و التطور" سلسلــــة المكتبيــــة العلمية  ال... قريبــــــا
  ) الجزء االثانــــي( " نظريــــة الطبنفســــى التطــــورى اإليقـاعحيــــوى   "

   2016 سبتمبر 19إلـــى    2016 ماي 28النشــــرات اليوميـــــة مــن  
  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2020  شتاء  23اإلصدار  

www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/photos/a.1784399111789844/2847508595478885/?type=3&theater 

  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  2020  ضيف/  64االصدار  

 الوقـايــــة والعــــالج... االحتــــراق المهنــــي... آخر االصدارات
  اــنرولكوحمايــة االطقــم الصحيـة في الخطــوط االولى لمحاربــة جائحــة ا

  )تونس   (جمــال التركــي. د: تقديــــم) االمارات  /  العراق(  د عبد الحميــد  وليــد خــال. د
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

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

***   ***   *** 

  سابقةال االصدارات دليــــــــــــل
 )2020 ( 64دد  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: لكترونيالرابط على المتجر اإل

***   ***   *** 

 علي زيعور .د  )2ج-1ج( 13 –فكر  المدرسة العربية الراهنة في الفـلسفة وال ...قريبــــا
 )فقرات عقـلية وتاريخية في الشخصية والمجتمع وفي الفعل والقيمة( الفـلسفُة المحضة والفـلسفـاُت الّنُفسّية والطبيعية

 www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1162629090774487/?type=3&theater :األولالجزء  

 a.223044958066243/1162626127441450/?type=3&theaterwww.facebook.com/NafssanyBook/photos/: الثانيالجزء  

 " وما ســــــوّاها  "  سلسلة الكتاب العرب الرقمي - 

  االصدار التاسع   ...قريبــــا
 صادق السامرائي. د -  أفكار نفسية  ...فـلنحيينه حياة طيبة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3212044412211977&set=a.153967724686343&type=3&theater 
 

   اصـــدارات نفسانيـــــة اساسيــــــة - 
 صالح قـاسم عبدالباري معن: ومراجعة إشراف  -علم النفس الشرعي  : 56ـــاب االسبـــوع رقم  كت

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR56MaanForensicPsychology.pdf 
 صالح قـاسم عبدالباري معن: ومراجعة إشراف  -االنـتـحـاريــــــــون   :57  كتـــاب االسبـــوع رقم

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR57MaanSuicideTerrorism.pdf  

***   ***  *** 

 الميثاق األخالقي للممارسين الصحيين النفسيين
http://www.arabpsynet.com/Documents/Code-of-Ethics-for-Mental-Health-Practitioners.pdf 

 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=427&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=423&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/photos/a.1784399111789844/2847508595478885/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf  
www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1162629090774487/?type=3&theater
www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1162626127441450/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3212044412211977&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR56MaanForensicPsychology.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR57MaanSuicideTerrorism.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Code-of-Ethics-for-Mental-Health-Practitioners.pdf


   

 "  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" مجلــــة
   )ممتاز عدد  (   2020  خريف – 31العدد  ... آخر االصدارات

  ) مصر(لطفي الشربيني  . د: المشرف على الملف -" معــا، ال للوصمـــة... المـــرض النفسانـــي: الملف  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=432&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=431&controller=product&id_lang=3:   الفهرس واالفتتاحية
***   ***  ***  

  "النفسية العربية  شبكة العلوم" بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس في  " إثراء  
 2020 خريف 31العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" بصائــــر نفسانيــــة" من مجلة    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208768099206275&set=a.153967724686343&type=3&theater  
***   ***  ***  

  ـداد القـادمـــــــــــــةاألعــــــ   ملفـات
  2020 – 1شتاء  /  32العدد   -

  مة من منظور عربياضطرابات الشدة التالية للصد: الملف  
  السعودية  –اليمن  / علم النفس   –معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف على الملف

 ) الدعوة مفتوحة لمن يرغب االشراف عليه(  :المشرف - "نجم خَبا وَعلَم فقدناه...عبد العزيز ثابت. د. أ:" ملحق الملف
  2020نوفمبر   18 .عبد العزيز ثابت  عدد خاص يصدر بمناسبة الذكرى االولى لفقد البروفيسور

https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1337842316563573/?type=3&theater   

 )عدد خاص( 2020 2 شتاء/  33دد  الع -
 الجزء الرابع  -"الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة"... الكورونــا فـايــروس  : " الملف

  )السعودية  –علم النفس  (عبد هللا الطارقي  . د: إشراف
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1300721673608971/?type=3&theater  

 )عدد خاص  ( 2021 1 ربيع/  34العدد   -
 نحو رعاية نفسانية لضحايا الصدمة... بيروتشيمــــا" : الملف

 )االمارات/ العراق    –الطب النفسي  (ميد  وليد خالد عبد الح. د: شرافإ
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1300703826944089/?type=3&theater  

 ***  ***  ***  

  دليــــــــــــل االعـــداد السابقـــــــة
   31إلى العدد    24- 23دد  ــالع  منالدليل  

   Aldaleel2.2020l.pdf-Dalill/eJbs-http://www.arabpsynet.com/eJbs  :الرابط على الموقع العلمي
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني

   " نفسانيـــــــــــــــــــات"  المجلة العربية -
  2020خريــــــــــــــف    – 67العدد  .. آخر االصدارات

  )الكويت( مصطفى عشوي  : المشرف -»إتجاهت علم النفس الحديث  «   :الملف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية    
***   ***   *** 

 " شبكة العلوم النفسية العربية" بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس في  " إثراء  
 2020 خريف   67العدد    - عشر  السابعالمجلد   " -نفسانيات"  العربية   الصادرة في العدد االخير من مجلة  باألعمال

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3179124075504011&set=a.153967724686343&type=3&theater  
***   ***   *** 

  مستقبليةمواضيع ملفـات االعداد الق
  )دعوة للمشاركة  (  2020خريف    – 68العدد  "  

 ) علم النفس، المغرب( عليوي عبد العزيز  . د: المشرف  -  "عاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلعاقةالر ": الملف
t=a.153967724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202896093126809&se  

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=432&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=431&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208768099206275&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1337842316563573/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1300721673608971/?type=3&theater
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1300703826944089/?type=3&theater
 http://www.arabpsynet.com/eJbs-Dalill/eJbs-Aldaleel2.2020l.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=429&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=430&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3179124075504011&set=a.153967724686343&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202896093126809&set=a.153967724686343&type=3&theater


 
  دليــــــــــــل االعـــداد السابقـــــــة

 )2020 ربيع( 67دد  ــالعإلى      ) 2019صيف  ( 62دد  ــالع منالدليل   -

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

  
  

  )العراق(  علي عبد الرحيم صالح -العقـل القـائم على الرواية الدينية
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAly-TheMindBasedOnTheReligiousNarrative.pdf  

 مالك بدري - مستقبل علم النفس اإلكلينيكي في عالمنا المتغّير
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBadriFuturePsychology.pdf 

  )المغرب(  الغالي أحرشاو -والبحث عن الثوابت الثقـافية   األنتروبولوجيا المعرفية
http://www.arabpsynet.com/Documents/OP-Ahrachaou-CognitiveAnthropology.pdf 

 )العراق( صـــــادق السامرائــــي. د -!!يـــــــــــــــــــــــــــــد النفســــــــــــــــــــــــــالنق
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsyCriticism.pdf 

   البشير معمرية -تم اكتساب عادات بحثية خاطئة يصعب التخلص منها في المنظور القريب
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-EstablishingWrongResearcHabits.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي .د - -!! أبــــو القـاســــم الشابــــي وذات األمــــة) 268(ومـا سـواهـــــا  
140920.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa268  

     

  

 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 ر اإللكترونيالجوائز على المتجدليل  

 ) 2019الى العام    2010من 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   - 
  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3:  " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  

 ) 2020الى العام    2003من 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  : لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

  m/ScChair/IndexScChair.htmhttp://www.arabpsynet.co: الكراسي العلمية  على موقع الشبكة

  

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL163-164/NewsL163-164-250920.pdf             http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=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
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAly-TheMindBasedOnTheReligiousNarrative.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBadriFuturePsychology.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/OP-Ahrachaou-CognitiveAnthropology.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsyCriticism.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-EstablishingWrongResearcHabits.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa268-140920.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
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