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

  

  لوم النفسية العربية تحتفـل باليوم العالمي للغة العربيةمؤسسة الع - 2020 ديسمبر18
 اللغة لعربية والعلوم النفسانية" اليوم السنوي الثامن  

 308761169513446https://www.facebook.com/photo?fbid=1531081830614701&set=a. 
  

  النفسية للعلوم العربية المجلة
  )2009صيف  ( 23العدد    

  )المغرب  (   مصطفى شقيب : على الملف المشرف-أزمة المصطلح النفسي العربي :الملف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531096837279867&set=a.308761169513446 

***   ***   ***  

 2018   ربيع    57العـــدد  
  بوخميس بوفولة : المشرف-  "  اشكاليــات الترجمـــة فـــي العلـــوم النفسانيـــة   :"الملف       

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531108033945414&set=a.308761169513446  
 

  " نفسانيـــة بصائـــر" العربية المجلة
  2015شتاء   11العـــدد  

  )تونس  ( جمال التركي   :على الملف المشرف-العربية و العلوم النفسانية: الملف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531103193945898&set=a.308761169513446  

 

  "وفي أنفسكم"الكتاب العربي  
 )2015 – 2014شتاء  (  8العدد  

 )مصر(  يحيى الرخاوي -و علوم النفس  " العربية   "
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531100227279528&set=a.308761169513446    

***   ***   ***  

  )2015 – 2014شتاء  (  7العدد  
 )مصر( الرخاوي  يحيى   -اللغــة العربية وتشكيـل الوعي القومي  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531111367278414&set=a.308761169513446  
   

  "الراسخون"السلسلة المكتبية الرقمية  
  2019شتاء   18العدد  

 )السعودية( عبد هللا الطارقي  .د –الُمْصطـََلُح النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريُم    ..ُكلُّ َنْفٍس  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531138140609070&set=a.308761169513446 

   

  ي علوم وطب النفسمعاجم ف
  ) اإلصدار العربي(  - في علــوم وطــب النفــس  " الُمَوسَّـــع"  المعجــم

  )تونس  ( التركي   جمال  :اعـــــــداد
ي    ( مع ثالثي اللغة  ل  –ع ي  -إن ن ل) ف ل 34000على اك م   ،    ا م

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531087297280821&set=a.308761169513446 

  2020 ديسمبر  21 اإلثنين  -175- 174 ددــالع                           العلوم النفسية العربية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال
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  ) اإلصدارالعربي(  -النفـس وطــب علـوم فـي" الوجيــز" المعجـم
  )تونس  ( التركي   جمال :إعداد

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531105587278992&set=a.308761169513446   

***   ***   ***  

  ) العربي اإلصدار(  -الجنسي النفس علم في"  المختص"  جمالمع 
 )تونس  ( التركي   جمال :إعداد

  .  لعلم النفس الجنسيمختص في المصطلحات النفسانية  "–فرنسي   –إنكليزي  -عربي  " معجم    
ttps://www.facebook.com/photo/?fbid=1531134920609392&set=a.308761169513446h  

***   ***   ***  

  ) العربي اإلصدار( -في اضطرابات الوجدان  "  المختص"  المعجم
  )تونس  ( التركي   جمال:إعداد

  .  دانية، مختص في المصطلحات النفسانية لالضطرابات الوج" –فرنسي   –إنكليزي  -عربي  " معجم    
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531143450608539&set=a.308761169513446  

***   ***   ***  

  ) العربي  اإلصدار( - فــي العلـــوم والطـــب " النفسانـــــي" المعجـــم  
  علماء النفس العربطباء و من انجاز نخبة من أمعجم مشترك  

 )سوريا  ( ابراهيم   الرحمان عبد–)مصر  ( إبراهيم   الستار عبد :اشـــراف
 )تونس  ( التركي   جمال :اعــــداد

  )الجزائر  ( عالق كريمة–)السعودية  ( الطارقي هللا عبد–)سوريا  ( لطيفة   يوسف: مراجعــة
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531119273944290&set=a.308761169513446  

***   ***   ***  

 )اإلصدار الكامل(  كتروني في علوم النفسمعجم إالال–" المبرمج  "سي دي"
  تونـس  -ــي  جمــــال التركــ

 ) ا نفسانيامصطلح 32163(   فرنسي -إنكليزي    -عربي  : العربي  المبرمج"سي دي"  -
  ) ا نفسانيامصطلح 44132(   عربي -  فرنسي -إنكليزي  : اإلنكليزي  "  المبرمج"سي دي"  -

  )ا نفسانيامصطلح 36646 ( عربي -إنكليزي    -  فرنسي: الفرنسي  "  المبرمج"سي دي"  -
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531777500545134&set=a.308761169513446  

***   ***   ***  

 العربي االنكليزي  اإلصدار -" المبرمــج "المعجم   "
  تونـس  -جمــــال التركــــي  

 ) مصطلحا نفسانيا 32163( فرنسي   -إنكليزي    -عربي  : لعربيالمعجم ا -
 ) مصطلحا نفسانيا 44132( عربي   -فرنسي   - إنكليزي  : المعجم اإلنكليزي -

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531777500545134&set=a.308761169513446  

***   ***   ***  

 العربي الفرنسي  اإلصدار -" المبرمــج "المعجم   "
  تونـس  -جمــــال التركــــي  

 ) مصطلحا نفسانيا 32163( فرنسي   -إنكليزي    -عربي  : المعجم العربي -
 )مصطلحا نفسانيا 36646( عربي   -إنكليزي    -فرنسي  : المعجم الفرنسي -

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531777500545134&set=a.308761169513446  

***   ***   ***  

  )فرنسي – إنكليزي - عربي(في علوم وطب النفسالشبكي    المعجـم- " التفـاعلي" 
  جمال التركي: اعداد

  صفحة المصطلح النفساني العربي غلى الفـايسبوك
https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1531781293878088&set=a.308761169513446 
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  التأسيس من 21تدخل  عامها  ... شبكة العلوم النفسية العربية   01/01/2021... قريبـــــا 
  عامـــا من اإلنجازات 18... عامــــا من الـــكدح 21

   2021لعام  لشبكة لل كم في السجل الذهبيتكلم وا  دّون
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3349050591844691&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 

   )... نذهــــب ابعـــــد... معــــا( العلوم النفسية العربية  سسةؤ م
 2021للعام   " النفسية العربيةمؤسسة العلوم  ة  عضوي  دعوة لالشتراك في: اشتراكات العضوية

ps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3351702311579519&set=a.153967724686343&type=3&theaterhtt  

 االعالنـــات والدعايــــة... 2021خدمـــات االشهـــار للعام  :االشهـــار خدمـــات
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3354378724645211&set=a.153967724686343&type=3&theater   

  مراسـالت قـائمــات تحديـــث
 2021تحديـــث قـائمــات مراسـالت للعام  

  تحديث قـائمات مراسالتنايتم  بداية كل عام الى  مع  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3368146076601809&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 االشتراك في قـائمات مراسالتنا يتم من خالل النموذج التالي
http://arabpsynet.com/admin/AddMails.htm 

 

 2021 النشاط العلمي للعام: مؤسسة العلوم النفسية العربية
 )تونس( الطب النفساني    -جمال التركي.د -  أجندة المحطــــات والمواعيــــد العلميــــة

fd1.pAgenda202-www.arabpsynet.com/Documents/APN 
 

  آخر اإلصدارات  )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

k.com/photo/?fbid=1523128811410003&set=a.308761169513446https://www.faceboo  
 

 آخر االصدارات )المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
ــر  ( 2020خريف     32العدد  ملحق   ــ   )نوفمبرشهـ

  " 2020لوم وطب النفس  شخصية العام العربية في ع -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. ..»الكورونـا فـايروس«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
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 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

  للصدمة من منظور عربي  اضطرابات الشدة التالية: الملف  

 الذكرى االولى لوفـاة عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابت بمناسبة احياء
 " نجم خَبا وَعَلم فقدناه... عبد العزيز ثابت. د. أ:" مع ملحق الملف

 السعودية  –اليمن  / علم النفس   –معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3378428698906880&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 

 
 

 

 راتآخر االصدا "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  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=442&controller=product&id_lang=3: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     

 .arabpsyfound.com/index.php?id_product=435&controller=product&id_lang=3http://www :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
 oduct=247&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_pr: الرابط على المتجر اإللكتروني

 

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

  )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
  

 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 –بان حسن  مرسيلينا شعد  .أ

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

ــادات   ...قريبــا ــ ــ ـــة... شهـ ــ ــ ـــة الراهنـ ـــ ـــة العربيــ ـــي   المدرســ ـــوربحسب علـ  )الجزء الثانـــــي( زيعـ
 ) تونس( جمال التركي  . اعداد واشراف د  - 2020خريف    - 23اإلصــــدار  

www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1504413696612776/?type=3&theater 
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com                    يـر اإللكترونـالمتج: facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  
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  صادق السامرائي –قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy12.pdf 

  صادق السامرائي –قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy13.pdf 

  صادق السامرائي –قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy14.pdf 

  صادق السامرائي –) 3-2(التشريح النفسي لالمّية الطغرائي  )  278( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa278-051220.pdf  

  صادق السامرائي –) 3-3(التشريح النفسي لالمّية الطغرائي  )  279( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa279-121220.pdf   

  صادق السامرائي – !! إعــــــــــــــالم وكـــــــــــالم)  280( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa280-161220.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي - )2(العالج الجمعى  : من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD061220.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي -  !والموتالزمن والسياسة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD121220.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي -  )3(العالج الجمعى  : من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD131220.pdf 

 

 
 

 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:  سانية المكرّمةالشخصيات الطبنفسانية والعلمنف

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 
  طب النفستكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم و 

  Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام  
 بيةعلى موقع مؤسسة العلوم النفسية العر  " 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   

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm :لى موقع الشبكةالكراسي العلمية  ع
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