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 رحيل عالم النفس المصري الكبير الدكتور حسين عبد القـادر
 ، عالم النفس المصري الكبير الدكتور حسين عبد القـادر  2021مارس   1انتقـل الى رحمة هللا تعالى مساء االثنين  

ظيم، أتقدم وكافة اعضاء الهيئة االستشارية والعلمية لشبكة العلوم النفسية العربية، إلى أسرة الفقيد  المصاب جلل و الخطب ع
الراحل، والى علماء النفس والمحللين النفسانيين العرب، بأخلص وأصدق مشاعر التعازي والمواساة في هذا المصاب، سائلين هللا  

والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقـا، وان يدخله فسيح جناته، جل في عاله ان يتغمده بواسع رحمته مع النبيين  
 ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا S و إنا إليه راجعون، وال حول وال قوة اال باS العلي العظيم

 ِضيَّة فـَاْدخُِلي ِفي ِعبـَاِدي وَاْدخُِلي َجنَِّتييـَا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضَيةً مَّرْ  "

جمال التركي. د  
 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1583232475399636&set=a.308761169513446 

 

  آخر اإلصدارات  )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
 2021شتاء   – 69العدد  

 )الثقـافة العربية بخاصة  (التحليل النفسي والثقـافة  : )األّول  الجزء  ( الملف  

  )سوريا(ن  مرسلينا شعبان حس. د -) تونس(دمحم رياض بن رجب  . د. ا: المشرفون على الملف
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=453&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=452&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية    

  الخامسالجزء    - نفسانيات" دليـــل  

 2021 شتاء –69العدد  إلى    2019صيـــف   –62العدد  من   - فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  
uct=383&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_prod 

 

 الدراسات في علوم وطب النفسبنك االبحاث و " إثراء  

 2021 شتاء 69العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" نفسانيات"  العربية  مجلةالمن    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

ebook.com/photo/?fbid=1593855671003983&set=a.308761169513446https://www.fac  
 

 "نفســــانيـــــات" المجلـــة العربيـــة  ... قريبــــا 

 2021شتاء   – 70العدد  

 )الثقـافة العربية بخاصة  (التحليل النفسي والثقـافة  : ) الثانيالجزء  ( الملف  

 )سوريا(مرسلينا شعبان حسن  . د -) تونس(دمحم رياض بن رجب  . د. ا: المشرفون على الملف

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1578803172509233&set=a.308761169513446 
 

 آخر االصدارات )تجدات في علوم وطب النفسالمس  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
 )عدد خاص( 2020 - 1شتاء   - 33العدد  

  اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي:  1الملف

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

نجم خَبا وعََلم فقدناه... عبد العزيز ثابت. د. أ" :2الملف  " 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Thabet.pdf  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=1583232475399636&set=a.308761169513446
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=453&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=452&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1593855671003983&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1578803172509233&set=a.308761169513446
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Thabet.pdf


 
  "اللغة العربية والعلوم النفسانية:" 3الملف

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33ArabicLanguage.pdf  

 السعودية  –اليمن  / علم النفس   –معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

  d.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfoun:   الفهرس واالفتتاحية
  

  )الجزء الثاني  (بصائـر نفسانيـة  " دليـــل مجلـة  

 2020 شتاء/  33الى العـــدد    24-23من العــدد   - فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 

 

  )دعوة للمشاركة(ملفـات األعداد القـادمة   -" ـــــةنفسانيــــ بصائـــــــــر"
  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=1572674433122107&set=a.308761169513446 

  2021 -خريف  /  36ملف العدد  

 نحو رعاية نفسانية لضحايا الصدمة... بيروتشيمــــا: " الملف  

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

  )االمارات/ العراق    –الطب النفسي  (الدكتور وليد خالد عبد الحميد  : المشرف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545780962478121&set=a.308761169513446  

 
 

 )صدر حديثا(   علوم وطب النفسإصدارات مكتبية في  " مصطلحات   - المعجم  "  -

 االستاذ مصطفي مغنية&  االستاذ علي زيعور   - )2021(  1 اإلصدار

 )اتُـــــه التقنيــــــةمصطلحاتُـــــه ومفرد( أفهومــــــــــــاُت الفكــــــــــــر العربــــــــــــي الراهــــــــــــنِ 
  بحسب المدرسة العربية في الفـلسفة الصراطية أو الِحكمانية والرقمانية

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=454&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  Alif.pdf -http://arabpsynet.com/eDictBooks/DictAlMustalahat:رابط حرف األلف

 )يثاصدر حد(  إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية" وفي أنفسكم" الكتاب العربي  سلسلة -

ــادات   ــ ــ ـــة... شهـ ــ ــ ـــة الراهنـ ــ ــ ــة العربيـ ــ  )الجزء الثانـــــي( بحسب علــــي زيعــــور المدرسـ

 ) تونس( جمال التركي  . اعداد واشراف د  - 2020خريف    - 23اإلصــــدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/:ةالفهرس والمقدمـ

ــم" :دليل سلسلــة اإلصــدارات المكتبيــة الرقميـة ــ  )افتتاحيـات  -فهــارس  ( "وفي أنفسكـ
  )2021شتاء  (  23الـى االصدار )2013شتاء  (  1من االصدار

  من المتجر االلكتروني للمؤسسة  " الدليـــل" تحميل  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3  

    Aldaleel.pdf-http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/eBFA: من الموقع العلمي للشبكة" الدليـــل "تحميل  

 إسالميالنفسعرب في التراث   المكتبية الرقمية  اإلصدارات  "الراسخون"  سلسلة - 

  مصطفـــــى عشـــــوي.د   -اإلنســـان فـــي فكـــر ابـــن قيـــم الجوزيــــة

  )2021إصدار ثاني  (  2015  عشر     الثاني اإلصــــدار 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3    الكتابشراء:  

 http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT12/eBT12AMCont&Pref.pdf:ةالفهرس والمقدمـ

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33ArabicLanguage.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1572674433122107&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545780962478121&set=a.308761169513446 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=454&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/eDictBooks/DictAlMustalahat-Alif.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT12/eBT12AMCont&Pref.pdf


 
  آخر اإلصدارات المكتبية المحكمة في علوم وطب النفس  اإلصدارات "  نفسانـــي"  سلسلـة - 

  آفـاق جديدة في التشخيص والمعالجة: ة للصدمةاالضطرابات التالي موسوعـــــــة الصدمـــــة النفسيــــــة
 ) 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

 آخر االصدارات أفكار نفسية لحياة طيبة للدكتور السامرائي "وما ســــــوّاها  " لسلة  س - 

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

  االصدارات آخر لألستاذ يحيى الرخاوي المكتبيــــة العلميةإصدارات   "اإلنسان و التطور" سلسلــــة   - 

  )الثالثالجزء  (  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2021  شتاء  24اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  

  إصدارات نفسانية حديثة - 
 معن عبدالباري  . د.أ: إشراف ومراجعة - المرشد الى فحص المريض النفساني للراشدين 72   كتـــاب االسبـــوع رقم

 http://www.arabpsynet.com/Documents/BR72MaanElKhanyPsyBook.pdf 

 معن عبدالباري. د.أ: إشراف ومراجعة -العالج الذهني السلوكي لأللم المزمن 71  كتـــاب االسبـــوع رقم

 http://www.arabpsynet.com/Documents/BR71MaanCognitiveBehavioralTherapy.pdf 

 معن عبدالباري. د.أ: إشراف ومراجعة -المقـابلة الدافعية في الرعاية الصحية70  كتـــاب االسبـــوع رقم

 http://www.arabpsynet.com/Documents/BR70MaanMotivationalInterviewing.pdf   
  

 
 

 يحيـــى الرخـــاوي -) 3: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
 abpsynet.com/Rakhawy/RakD170321.pdfhttp://www.ar 

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

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140321.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي) 2: (الحالة“ معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليهبعض  ”: مقتطف من كتاب

 يحيـــى الرخـــاوي -  12الفصل“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100321.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي) 1: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
 .arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030321.pdfhttp://www 

 يحيـــى الرخـــاوي -  11الفصل“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280221.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي - 10الفصل“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”دمة فى العالج الجمعى  مق: كتاب
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210221.pdf 

ــى الرخـــاوي - قصر العينى: طالقـا مندليل الطالب الذكى فى علم النفس ان: مقتطف من: األربعاء الحر  يحيـ
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170221.pdf 

 صادق السامرائي - !!ستشفى في اإلسالمأول م
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiFirstHospitalInIslam.pdf 

 صادق السامرائي - !!ــــــــــــــــــــــمعلي بن الجهــ!! / الخطيب البغدادي!!/ أبو العباس السفــــــاح
160321.pdf-WaMaSalakow13-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

 رائيصادق السام - !!إبن إيــــــــــــــــــــــــــــــاس!!/ إبن الخـــــــــــــــــــــــــــوام/ !!إبن القـــــــــــــــــــــــــــف
130321.pdf-WaMaSalakow12-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3
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http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow12-130321.pdf


 

  

 صادق السامرائي - !!الدَّْخـــــــــــــــــــــــــــوار!!/ الُمبَـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّد/  !!ــــــــــــــــــــــــــــــــربقطــ
080321.pdf-WaMaSalakow11-/Samarrai/DocSamarraihttp://www.arabpsynet.com 

 خالد إبراهيم الفخراني -من منظور سيكولوجي... الفجيعة والحزن والحداد
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyStudiesOfGrief.pdf 

 زبير بن مبارك - العالج األسري و األسرة المسلمة
 s.pdfThFam&FamMusulman-http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoubirbenmeb 

 منال أبوحق - صحة النفسية وللتحليل النفسيما للشبكة الفـلسطينية العالمية لل
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAboHakkPalestinian&Psychoanalysis.pdf 

 السامرائي  صادق -!! تراثنا وجهلنا)293(ومـا سـواهـــــا  
100321.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa293 

 صادق السامرائي -!!يبجلون الدخيل وينكرون األصيل)292(ومـا سـواهـــــا  
 0060321.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa2293 

 صادق السامرائي -!! لماذا يموت الشعراء مبكرا؟)291(ومـا سـواهـــــا  
020321.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa291 

 صادق السامرائي -!! نحن الُجهالء) 290(ومـا سـواهـــــا    
 260221.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa290 

 
   
  
  

 2021 للعامشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ - 

  العربية  لشبكة العلوم النفسية صادق السامرائيجائزة  

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf  دعوة للترشح للجائزة 
   /:arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htmhttp/ الجوائز على الشبكةدليل  

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

  pdf-http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010.2021:  الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

  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  

 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " 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  

 2021 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 

  "في اإلضطرابات التالية للصدمةوالدراسات   ألبحاثعبد العزيز موسى ثابت ل كرسي"
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf   :تعاون إلنجاز أعمال الكرسيللدعوة   

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

 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL185-186-187/NewsL185-186-187-190321.pdf       http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow11-080321.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyStudiesOfGrief.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoubirbenmeb-ThFam&FamMusulmans.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAboHakkPalestinian&Psychoanalysis.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa293-100321.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa292-060321.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa291-020321.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa290-260221.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2021.pdf
http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassikhoun2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2020.pdf 
http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm 
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL185-186-187/NewsL185-186-187-190321.pdf
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com
facebook.com/arabpsyfound



