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

  

 2021كل عام وانتم بخير  
   األمنيات السعيدة بحلول العام الميالدي الجديدأجمل التهاني و 

 آميلين أن يكون عاما موفقـا مليئا باإلنجازات
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1540729136316637&set=a.308761169513446   

 

 العشرين من التأسيسالواحد و تدخل عامها  " شبكة العلوم النفسية العربية   "

ــا من الـــكدح 21 ــا من   18... عامــ  " اإلنجازاتعامـ

  طباءاأل إلىقدم وكافة اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية لشبكة العلوم النفسية العربية بجزيل الشكر و العرفـان  أت
الشبكة و مؤازرتها و الوقوف  مسيرة   الذي كان لهم الفضل الكبير في دعم    ،علماء النفس  أساتذةو   النفسانيين  

 همو دراسات  أبحاثهمالعلمية و    بأعمالهممعها وإثرائها  

  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية –جمال التركي  , د

  
 2020للعام   الفـائزون في علوم وطب النفس

    )مصر – علم النفس ( أشرف دمحم نجيب عبد اللطيفالدكتور   مؤسسة العلوم النفسية العربية تكرم

 2020النفسية العربية للعام  لشبكة العلوم  البروفسور قـاسم حسين صالح    "جائزة البحث العلمي  فوزه ببمناسبـة  

 "إدارة العبء المعرفي" :عــن ُمؤلفه

 http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/Prize2020.pdf:  لوحة التكريم بالجائزة

 اسم حسين صالحقـالدكتور    األستاذكلمة رئيس لجنة التحكيم  
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1541648846224666&set=a.308761169513446  

  األستاذ الدكتور رمضان زعطوط  مقرر لجنة التحكيمكلمة  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1541659539556930&set=a.308761169513446 

  جمال التركي الدكتور  " مؤسسة العلوم النفسية العربية  " رئيس   كلمة  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1541693216220229&set=a.308761169513446  

  كلمة الفـائز بجائزة مؤسسة العلوم النفسية العربية الدكتور أشرف دمحم نجيب عبد اللطيف  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1542140842842133&set=a.308761169513446  

   

  2020للعام  "  فــــي العلـــوم النفسانيــــة  المفـلحــــون"
    )العراق – علم النفس ( قـاسم حسين صالحاالستاذ الدكتور   ميتكر 

 2020لشبكة العلوم النفسية العربية للعام  "البحث العلمي"ه على جائزة  بمناسبـة إطالق اسم
Muflehun2020.pdf-Al-http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/Prizes  

  

  2021"  وطب النفسعلـــوم  فــــي    الكادحون"
   )األردن  - الطب النفساني(  وليد سرحانالبروفيسور   ميتكر 

 "  2021العربية في علوم وطب النفس    شخصية العام  "   بمناسبة اختياره
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2021.pdf  

 ــة البروفيســــور وليـــد سرحـــان  كلمـ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1542173689505515&set=a.308761169513446  
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  من التأسيس  ون عاماواحد وعشر  ... "شبكة العلوم النفسية العربية  " 

  08/01/2021الى     01/01/2021من   االحتفـال  سبوعأ

 من التأسيس    العشرونالواحد و  وتدخل عامها    العشرونالشبكة تطفئ شمعتها  

 " اإلنجازاتعامـــا من   18... عامــــا من الـــكدح 21" 

  ) 13/06/2003: على الويب  -   01/01/2000: التأسيس( 
 

  للشبكة التاسع السنوي باألسبوع االحتفـال برنامج
 للشبكةالموقع العلمي  :  السنوي الكتابمن    الفصل األولاصدار  :  01-01 -

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf   

 رقميـــة  الدورية  الصــدارات  اإل :السنوي بمن الكتا  الثاني  الفصلإصدار  : 02-01 -

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 

 رقميـــة  المكتبيــة  الصــدارات  اإل :السنوي من الكتاب  الثالث الفصلإصدار  : 03-01
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 

  رقميـــةال معجميةال صــداراتاإل :السنوي من الكتاب الرابع الفصلإصدار  : 04-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf  

 والتكريم الجوائز :السنوي من الكتاب الخامس الفصلإصدار  : 05-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 

 للشبكة الذهبي الكتاب :السنوي من الكتاب السابع الفصلإصدار  : 06-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 

 المتجر االلكتروني: السنوي من الكتابالسادس   الفصلإصدار  : 07-01 -
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf 

 بكامل فصوله " للشبكة 2021الكتاب السنوي    الكامل    االصدار: 08-01 -

 " اإلنجازاتعاما من    ثمانيةمنجزات  ...الكتاب السنوي لشبكة العلوم النفسية العربية" 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

  
  آخر اإلصدارات  )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " ـــــــــــاتنفسانيــــــــ" 

  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 
   

 في علوم وطب النفس  بنك االبحاث و الدراسات" إثراء  

 2020 خريف 68العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" نفسانيات"  العربية  مجلةالمن    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

8811410003&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=152312  
 دعوة للمشاركة في إثراء الملف -2021اء  ـــــــــــــــــشت – 69ملف العــــدد  

 )الثقـافة العربية بخاصة(التحليل النفسي والثقـافة  : الملف

 )سوريا(مرسلينا شعبان حسن. د -) تونس(رياض بن رجب. د. ا: المشرفون
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545063672549850&set=a.308761169513446  
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 دعوة للمشاركة في إثراء الملف -2021 ربيع – 70ملف العــــدد  

 علم النفس، الجزائر –حسينة زكراوي. د:  المشرف  -اإلسالميالنفس وعلومها من منظور الفكر  : الملف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545140495875501&set=a.308761169513446  

  

 راء الملفدعوة للمشاركة في إث -2021صيف   – 71ملف العــــدد  

  علم النفس، الجزائر –غنية اعزيز  . د: المشرفة   -االضطرابات الرهابية في المجتمع العربي: الملف
61169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545152652540952&set=a.3087   

  

 دعوة للمشاركة في إثراء الملف -2021خريف    – 72ملف العــــدد  

 الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في العالم العربي: الملف

 المغرب  - . أخصائية ومعالجة نفسانية .أستاذة علم النفس االكلينيكي  -خديجة زيدي  : المشرفة  

  دولي للمسنين،بمناسبة اليوم ال 2021أكتوبر    1يصدر يوم  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545162419206642&set=a.308761169513446   

 

 آخر االصدارات )المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

   )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
 

 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 

 

ــاقر  ـــ ــ  )عدد خاص( 2020 - 1شتاء  /  33العدد    ....يبــ

  اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي: الملف  

 الذكرى االولى لوفـاة عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابت بمناسبة احياء

 " فقدناهنجم خَبا وَعَلم  ... 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 

 دعوة للمشاركة في إثراء الملف- 2021 -ربيع  /  34ملف العدد  

 قراءات سيكولوجية... الثورات العربية المكلومة: الملف  

 2021يصدر بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية  

  باريس/ الطب النفساني، تونس    -الدكتور أحمد العش  : المشرف  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545191579203726&set=a.308761169513446   
  

 دعوة للمشاركة في إثراء الملف- 2021 -خريف  /  36ملف العدد  

 نية لضحايا الصدمةنحو رعاية نفسا... بيروتشيمــــا: " الملف  

 2021أغسطس  /آب  4يصدر بمناسبة الذكرى االولى النفجار مرفـأ بيروت  

  )االمارات/ العراق    –الطب النفسي  (الدكتور وليد خالد عبد الحميد  : المشرف

cebook.com/photo/?fbid=1545780962478121&set=a.308761169513446https://www.fa   
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  ) 2014(  32االصدار    إعادة  "الكتاب العربي للعلوم النفسية  " السلسلة المكتبية الرقمية  

  مقـاربة سيكولوجية: المعرفة والتنمية اإلنسانية
 )المغرب  ( علم النفس   -الغالي أحرشاو  . د. أ

  Content.pdf-http://arabpsynet.com/apneBooks/eB32/eB32RA2014: مقدمــةالفهــرس و ال

 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=148&controller=product&id_lang=3: رابط شراء العدد

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

 

  اإلصداراتآخر   "  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 :ابالكتشراء     

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

  السابقـــــة  اإلصداراتدليــــــــــــل  
 )2020 ( 65دد  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: الرابط على المتجر اإللكتروني

 

  االصدارات آخر "اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  ) الثانــــيالجزء  (  اإليقـاعحيوى ورىالتط 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" قميـــة  الر  السلسلة المكتبية

ــــوت -  2020 خريف - 22 االصدار ــ ــ ــ ــــودة المكبــ ــ 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  

  _product=433&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id:ةالفهرس والمقدمـ

ــادات   ...قريبــا ــ ــ ـــة... شهـ ــ ــ ـــة الراهنـ ــ ــ ـــة العربيـ ـــور المدرســ ـــي زيعـ  )الجزء الثانـــــي( بحسب علـ

 ) 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/DocSamarraiArabPersonalityPsy15.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy16.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy17.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy18.pdf 
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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.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf    
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.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
www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1504413696612776/?type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy15.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy16.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy17.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy18.pdf


 

 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL176-177/NewsL176-177-080121.pdf           http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 د خالد إبراهيم الفخراني.أ -الرعاية العالجية المالئمة للمسنين
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyAgingCurativeCare.pdf 

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -“ جماد إلى رحاب المطلقمن ذكاء ال”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030121.pdf. 

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD271220.pdf 

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )1(االجتهاد     واالجتهاد مقومات .. المصرى   العقـل

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD261220.pdf 

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 21(مقتطف  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD281220.pdf 

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 19(مقتطف  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD141220.pdf 

 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - ى رحاب المطلقمن ذكاء الجماد إل”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD201220.pdf 

  صادق السامرائي – بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أوقدتنا )قصيدة( !!تونـــــــــــس
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiTunisia2020.pdf 

 صادق السامرائي – !!األفكار والكالم
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiThoughts&Speech.pdf 

 صادق السامرائي – !!الطبيب النفسي والقـلم
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsychiatrist&Pen.pdf 

 صادق السامرائي – !!الموت هو اليقين )281( ومـا سـواهـــــا

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa281-231220.pdf 

 صادق السامرائي – !!داعاألفكار واإلب )282( ومـا سـواهـــــا

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa282-281220.pdf 
 

 
 
 

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 

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

 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " النفسانيــة مالعلــو  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  - 

  "التالية للصدمةفي اإلضطرابات النفسانية  و الدراسات   ألبحاثعبد العزيز موسى ثابت ل كرسي"
 air2020/ThabetChairTxt2020.pdfhttp://www.arabpsynet.com/ScChair/ScCh   :لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm :الكراسي العلمية  على موقع الشبكة
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