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  *** *** ***كل عام و انتم وأمتنا واالنسان في العالمين بخير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 رسـول الرحمـة للعالميـــن في ذكـرى مولـد
 ...أتقدم لكم بأخلص واصدق التهاني

 كل عام و انتم وأمتنا واالنسان في العالمين بخير
  ...الصالة والسالم عليك يا رسول هللا

 ..نشهد انك بلغت الرسالة واديت األمانة، ونصحت االمة وجاهدت في سبيل هللا حق جهاده
 ...الرسالة الكونيةونشهد ان العديد من مسلمي هذا الزمان لم يكونوا في مستوى هذه  

 ...وأنهم قصروا في تبليغ رسالة رب العالمين للعالمين
اللهم افتح بصيرتنا و أنر دروبنا واهدنا و اهدي بنا، واجعلنا خير خلف، لخير سلف بّلغ رسالة رب العالمين لهداية  

 ..خلقك في العالمين
 
 
  

  )جديد  (  "  نفسانـــي"   الرقمي الكتــاب سلسلـة - 
 موسوعـــــــة الصدمـــــة النفسيــــــة ...اراتآخر االصد

  )آفـاق جديدة في التشخيص والمعالجة: االضطرابات التالية للصدمة(
  2020خريف  /  65االصدار  

 ) االمارات  / العراق  (  وليــد خــالد عبد الحميــد  . د
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 ound.com/index.php?id_product=435&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyf :ةالفهرس والمقدمـ

  دليــــــــــــل االصدارات السابقـــــة
 )2020 ( 65دد  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=24&7: الرابط على المتجر اإللكتروني

  )جديد  (  "اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  ) الثانــــيالجزء  (  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى ...االصدارات آخر

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2020  شتاء  23اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=437&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  " شبكة العلوم النفسية العربية" االعمال العلمية المكتبية الرقمية للبروفيسور الغالـــي أحرشـــاو الصادرة في  
   ) 2020 أكتوبر 31... قريبا (االصدار الثاني  

  رهانات استراتيجية للتنمية العربية... العلــــم والثقـــافة والتربيــة    :كتـــاب  إصدار إعادة
 2008 -  11 اإلصدار) "الكتاب العربي للعلوم النفسية"سابقـا  " ( نفساني  " للكتاب العربي  " السلسلة الرقمية  

www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1206354583068604/?type=3&theater  

 30  2020 أكتوبر  الجمعة- 169-168 ددــالع                           العلوم النفسية العربية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=435&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=437&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf  
www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243/1206354583068604/?type=3&theater


 

 

  )جديد  ( " وفي أنفسكم" الرقميـــة   السلسلة المكتبية -

ــــوت  ...االصدارات آخر ــ ــ ــ ـــودة المكبــ ــ ــ ــ ــ ـــول عـ ــ ــ ــ ــ  حـ
  التحليل النفساني، سوريا –مرسيلينا شعبان حسن  د  .أ -  2020 خريف ،22 االصدار

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

 " وما ســــــوّاها  "  الرقمي  سلسلة الكتاب - 

ـــا   صادق السامرائي. د -  أفكار نفسية  ...فـلنحيينه حياة طيبة  ...قريبـ
  2020 خريف  –االصدار التاسع  

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

  في علوم النفس اصـــدارات اساسيــــــةمراجعة   - 
 صالح قـاسم عبدالباري معن: ومراجعة إشراف  -  علم النفس الثقــافي: 60كتـــاب االسبـــوع رقم  

Psychology.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/BR60MaanCultural  

  صالح قـاسم عبدالباري معن: ومراجعة إشراف  - التفكير واللغة: 61كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR61MaanThought&Language.pdf 

  
  

 )المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة ـــــربصائــــ"
ــــر سبتمبـــر   )جديد  (  2020خريف     31العدد     ...ملحق شهـ

  " 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -أحرشـــاو   البروفيســور الغالـــي":الملف
September2020.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs31/eJbs31 

   )ممتاز عدد  (   2020  خريف – 31العدد   ...آخر االصدارات
  ) صرم(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

 بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس" إثراء  
 2020 خريف 31العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" ةبصائــــر نفسانيــــ" من مجلة    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

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

  ـداد القـادمـــــــــــــةاألعــــــ   ملفـات
 )عدد خاص( 2020 2 شتاء/  32العدد  ... قريبا -

 الجزء الرابع  -"الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة"... الكورونــا فـايــروس  : " الملف

  )السعودية  –علم النفس  (عبد هللا الطارقي  . د: إشراف
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1347552672259204/?type=3&theater 

  )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات"  -
  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    
  عداد المستقبليةمواضيع ملفـات األ

  )دعوة للمشاركة  (  2020خريف    – 68العدد  "  
 ) علم النفس، المغرب( عليوي عبد العزيز  . د: المشرف  -  "الرعاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة": الملف

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202896093126809&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=432&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=431&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=3212044412211977&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR60MaanCulturalPsychology.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR61MaanThought&Language.pdf
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3208768099206275&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1347552672259204/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3202896093126809&set=a.153967724686343&type=3&theater


 
 

 

 
 

  صـــــادق السامرائــــي .د - اءات سيكولوجية في الشخصية العربيةقر 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ  - )75إلى    7من  : (صل األولالف“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 3(مقتطف  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240820.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ  - “!!أنت معنى الكون كله”) 1(من فيض نبض الطب النفسى  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230820.pdf 

   صـــــادق السامرائــــي .د - !!أّمـــــــــــــــــــــــــــــــُة الفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAl-ForqanNation.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ - دليل الطالب الذكى فى علم النفس: مقتطف من كتاب: األربعاء الحر 
bpsynet.com/Rakhawy/RakD200520.pdfhttp://www.ara 

 قـاسم حسين صالح.د.أ - تحليل سيكولوجي.. قتل اآلباء واألمهات ألطفـالهم
rChildren.pdfParentsKilledThei-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassim 

 د خالد إبراهيم الفخراني.أ: ترجمة -علم النفس الرياضي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyMathematicalPsychology.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ -“ ولية فى الطبيعة البشريةالنزوعات األ”: مقتطفـات علمية
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160820.pdf 

فى علم النفس انطالقـا من: مقتطف من: األربعاء الحر  يالرخاو  .د.أ -   )2(  قصر العينى: دليل الطالب الذك
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150720.pdf 

فى علم النفس انطالقـا من: مقتطف من: األربعاء الحر  الرخاوي .د.أ -  6  الفصل: قصر العينى: دليل الطالب الذك
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220720.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ -  4  قصر العينى الفصل: علم النفس: دليل الطالب الذكى فى: مقتطف من كتاب: األربعاء الحر
 psynet.com/Rakhawy/RakD270520.pdfhttp://www.arab 

 
 
 

 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  :  الجوائز على المتجر اإللكترونيدليل  

 ) 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-t.com/Rassikhoun/APNhttp://arabpsyne: 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام   - 
  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3:  " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  

 ) 2020الى العام    2003 من العام( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2020.pdf  

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL168-169/NewsL168-169-          http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 301020.pdf
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