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

  

 "اليــــوم العالمــــي لــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة" بــ  العالــــم يحتفــــل - ديسمبر  3
  نحو عالم شامل للجميع نافع ومستدام  : إعادة البناء بشكل أفضل: "2020 شعــــار

  "من خالل األشخاص ذوي اإلعاقة ومن أجلهم وبالتعاون معهم 19 -بعد جائحة كوفيد  
https://www.facebook.com/Arabpsynet/posts/3413184748764608   

http://arabpsynet.com/Documents/DocAbdelaazizAllioui.pdf  
   

  التأسيس من 21ها  عام تدخل   ...العلوم النفسية العربية  شبكة   01/01/2021... قريبـــــا
  عامـــا من اإلنجازات 18... عامــــا من الـــكدح 21
   2021لعام  لشبكة لل كم في السجل الذهبيتكلم دّونوا  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3349050591844691&set=a.153967724686343&type=3&theater 

   )... نذهــــب ابعـــــد... معــــا( موسسة العلوم النفسية العربية
  اشتراكات العضوية

 2021للعام   " النفسية العربيةمؤسسة العلوم  ة  عضوي  دعوة لالشتراك في
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3351702311579519&set=a.153967724686343&type=3&theater  

  االشهـــار خدمـــات
 النـــات والدعايــــةاالع... 2021خدمـــات االشهـــار للعام  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3354378724645211&set=a.153967724686343&type=3&theater   

  مراسـالت قـائمــات تحديـــث
 2021ديـــث قـائمــات مراسـالت للعام  تح

  تحديث قـائمات مراسالتنايتم  بداية كل عام الى  مع  
53967724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3368146076601809&set=a.1 

 االشتراك في قـائمات مراسالتنا يتم من خالل النموذج التالي

http://arabpsynet.com/admin/AddMails.htm  
   
   
 

  ر االصداراتآخ  )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات"  -
  2020خريــــــــــــــف    – 68العدد  

 ) علم النفس، المغرب( عليوي عبد العزيز  . د: المشرف  -  "الرعاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة": الملف
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=445&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=444&controller=product&id_lang=3:الفهرس  واالفتتاحية   
  الخامسالجزء    - نفسانيات" دليـــل  

 2020خريـــف    –68العدد  إلى    2019صيـــف   –62العدد  من   - فهارس ومقتطفـات  
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2020.pdf  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3   

 بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس" إثراء  
 2020 خريف 68العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" نفسانيات"  العربية  مجلةالمن    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

  2020 ديسمبر  04 الجمعة-173-172 ددــالع                           يةالعلوم النفسية العرب ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

https://www.facebook.com/Arabpsynet/posts/3413184748764608 
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 آخر االصدارات )المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
ــر  ( 2020خريف     32العدد  ملحق   ــ   )نوفمبرشهـ

  " 2020العربية في علوم وطب النفس  شخصية العام   -أحرشـــاو   البروفيســور الغالـــي":الملف
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs32/eJbs32-November2020.pdf 

 

   )الجزء الرابع(   2020  خريف – 32العدد  
   الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة... »روسالكورونـا فـاي«جائحة  : الملف  

  )السعودية(  األستاذ الدكتور عبد هللا الطارقي: المشرف على الملف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=441&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=440&controller=product&id_lang=3:   الفهرس واالفتتاحية

 بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس" إثراء  
 2020 خريف 32العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" بصائــــر نفسانيــــة" من مجلة    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1392593734421764/?type=3&theater 
 

 الجزء الثاني    -بصائـر نفسانيـة  " دليـــل مجلـة  
 2020خريف  /  32الى العـــدد    24-23من العــدد   - فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2020.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 

 

ــا ـــ ــ  )عدد خاص( 2020 - 1شتاء  /  33العدد    ....قريبــ

  اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي: الملف  

 الذكرى االولى لوفـاة عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابت بمناسبة احياء
 " م فقدناهنجم خَبا وَعلَ ... عبد العزيز ثابت. د. أ:" مع ملحق الملف

 السعودية  –اليمن  / علم النفس   –معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف  
967724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3378428698906880&set=a.153  

 
  
  

 آخر االصدارات "وما ســــــوّاها  "  سلسلة الكتاب الرقمي - 

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=443&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
 id_product=442&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php? :ةالفهرس والمقدمـ

  آخر االصدارات "  نفسانـــي"   الرقمي الكتــاب سلسلـة - 
 موسوعـــــــة الصدمـــــة النفسيــــــة

  آفـاق جديدة في التشخيص والمعالجة: االضطرابات التالية للصدمة
 ) االمارات  / العراق  (  وليــد خــالد عبد الحميــد  . د -2020خريف  /  65االصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

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

  دليــــــــــــل االصدارات السابقـــــة
 )2020 ( 65دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

   apneBook3.pdf  -Aldaleel-http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF  :على الموقع العلمي  الرابط
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني
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  االصدارات آخر "اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال -  
  ) الثانــــيالجزء  (  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2020  شتاء  23صدار  اإل
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:ةهرس والمقدمـالف

 االصدارات آخر" وفي أنفسكم" الرقميـــة   السلسلة المكتبية

ــــوت -  2020 خريف - 22 االصدار ــ ــ ــ ــــــودة المكبــ ــ ــ ـــــول عــ ــ ــ ــ  حـ
  التحليل النفساني، سوريا –مرسيلينا شعبان حسن  د  .أ

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

ــادات   ...قريبــا ــ ــ ـــة... شهـ ــ ــ ـــة الراهنـ ـــ ـــة العربيــ ـــور المدرســ ــي زيعـ  )الجزء الثانـــــي( بحسب علــ
 ) تونس( جمال التركي  . اعداد واشراف د  - 2020خريف    - 23اإلصــــدار  

 www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1504413696612776/?type=3&theater 

  

  

  صادق السامرائي –قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy9.pdf  

  صادق السامرائي –قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy10.pdf  

  صادق السامرائي –قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy11.pdf   

 )1(من ذكاء الجماد إلى  رحاب المطلق  ”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب

  يحيـــى الرخـــاوي - )2(إلى تخليق الوعى الجمعى   “العزلة وتشكيالت االرتباط الثنائى”من  : الفصل السادس
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD221120.pdf  

عن  ) 210إلى    76من  : (الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 16(مقتطف  
 يحيـــى الرخـــاوي - )وأشياء أخرى(الزيف، والكالم ، واالغتراب، والشعر، والفن، 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231120.pdf  

  :قصر العينى: دليل الطالب الذكى فى علم النفس انطالقـا من: مقتطف من: ألربعاء الحرا
 يحيـــى الرخـــاوي - )1(عن الحلم واإلبداع والنوم  :العاشر   الفصل  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD251120.pdf 

التقنيات األساسية  ”: الفصل الثامن: من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
 يحيـــى الرخـــاوي - “فى العالج الجمعى

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD291120.pdf  

عن  ) 210إلى    76من  : (الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 17(مقتطف  
 يحيـــى الرخـــاوي - )وأشياء أخرى(الزيف، والكالم ، واالغتراب، والشعر، والفن، 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD301120.pdf  

  دمحم السعيد أبو حالوة -نشأة وتطور العالج الجدليـ  السلوكي  
DialecticalBehaviorTherapy.pdf-.arabpsynet.com/Documents/Doc.AbouHalawahttp://www 

  دمحم السعيد أبو حالوة -السعادة وعلم النفس اإليجابي  
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.AbouHalawa-HappinessPositivePsy.pdf 

  صادق السامرائي –) 1!!(الفكرة قوة وجودنا )275( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa275-231120.pdf 

  صادق السامرائي –) 2!!(الفكرة قوة وجودنا )276( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa276-251120.pdf 

  صادق السامرائي –) 3-1(النفسي لالمّية الطغرائي  التشريح  )  277( ومـا سـواهـــــا
301120.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa277  
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com                    يـر اإللكترونـالمتج: facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL172-173/NewsL172-173-041220.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://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الجوائز على الشبكةدليل  

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

  pdf-http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010.2019:  لمنفسانية المكرّمةالشخصيات الطبنفسانية والع

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 
  وم وطب النفستكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول عل

  Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام  
 العربيةعلى موقع مؤسسة العلوم النفسية   " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
 ) 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   

  ة  على موقع الشبكةالكراسي العلمي
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm  

 
 

   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 
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