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

 2021جوان    13... قريبــــا

 شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة
 على الويب/ عامــــا من اإلنجازات   19... الكـــدح/ عامــــا من التأسيس   21

  )االصدار العاشر(  2021للعام  " ن.ع.ش"وي لــشارك بكلمة في السجل الذهبي للكتاب السن
 نموذجعلى    ارسال المشاركة

http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm   

 لتواصل االجتماعيل ناعلى صفحات ارسال المشاركة
https://www.facebook.com/Arabpsynet 

 https://www.facebook.com/arabpsyfound/ 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1603969263325957&set=a.308761169513446 

 

  آخر اإلصدارات  )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
 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
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=456&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=455&controller=product&id_lang=3 :واالفتتاحية  الفهرس    

  الخامسالجزء  تحديث   – نفسانيات" المجلة العربية  دليـــل  

 2021شتاء   –70العدد  إلى    2019صيـــف   –62من العدد   -فهارس ومقتطفـات  
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3 
 

 آخر االصدارات )لوم وطب النفسالمستجدات في ع  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
 )عدد خاص( 2020 - 1شتاء   - 33العدد  

  اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي:  1الملف
 السعودية  –اليمن  / علم النفس   –معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف  

  " نجم خَبا وعََلم فقدناه... عبد العزيز ثابت. د. أ" :2الملف
ياء الذكرى االولى لوفـاة عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابتبمناسبة اح  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Thabet.pdf 

  "لنفسانيةاللغة العربية والعلوم ا:" 3الملف
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33ArabicLanguage.pdf  

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

   hp?id_product=446&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.p   :الفهرس واالفتتاحية

  )الجزء الثاني  (بصائـر نفسانيـة  " العربية    مجلـة  الدليـــل  

 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
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  )دعوة للمشاركة(ملفـات األعداد القـادمة   -" ــــةنفسانيـــــ 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  4الولى النفجار مرفـأ بيروت  يصدر بمناسبة الذكرى ا

  )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

 )تُـــــه التقنيــــــةمصطلحاتُـــــه ومفردا( 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

 )ثاصدر حدي(  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"سلسلة الكتاب العربي  دليل   ــ  )افتتاحيـات  -فهــارس  ( "وفي أنفسكـ
  )2021شتاء  (  23الـى االصدار )2013شتاء  (  1من االصدار

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

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

 )إسالميالنفسعربفي التراث   رقميةمكتبية    صداراتا( "الراسخون" الكتاب العربي سلسلة - 

  مصطفـــــى عشـــــوي.د   -ابـــن قيـــم الجوزيــــة اإلنســـان فـــي فكـــر

  )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:الفهرس والمقدمـة

  آخر اإلصدارات )محكمة في علوم وطب النفسمكتبية   صداراتا(" نفسانـــي" الكتاب العربي  سلسلـة - 
   9سلوكيــــــات   -  "الطـــب النفســـي القضائـــي "

  سرحــــان وليــــد الدكتـــور العلميـــة العمــالبا2021  العــــام االحتفــاءبمناسبة  

  ) األردن( وليد سرحان   -  كتــــابلل صــــداراالصدار  : 2021 مارس 
  found.com/index.php?id_product=1184&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsy : اهداء كامل شهر أفريل

http://arabpsynet.com/apneBooks/eB22/eB22WS2011-: الفهــرس و المقدمــة

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
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=1184&controller=product&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/apneBooks/eB22/eB22WS2011-Content.pdf


  االضطرابات التالية للصدمة موسوعـــــــة الصدمـــــة النفسيــــــة  
 ) االمارات  / العراق  (  وليــد خــالد عبد الحميــد  . د -2020خريف  /  65صدار  اال

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

ـــا ــ ــــينفس"سلسلة الكتاب الرقمي العربي   ...قريبـ ـــانـ ــ ــ  66 & 67االصدار   "- ــ

  الفـلسفُة المحضة والفـلسفـاُت الّنُفسّية والطبيعية
  13 -المدرسة العربية الراهنة في الفـلسفة والفكر  سلسلة  

 )فقرات عقـلية وتاريخية في الشخصية والمجتمع وفي الفعل والقيمة(

 - الثاني الجزء& األول   الجزء -

 أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية -الدكتور علي زيعور
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1598858657170351&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1598836230505927&set=a.308761169513446 

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

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

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

  االصدارات آخر اويلألستاذ يحيى الرخ 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     

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

  

  إصدارات نفسانية حديثة - 
 معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ: مراجعةإشراف و  - القياس النفسي  : 74  كتـــاب االسبـــوع رقم -

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR74MaanPsychologicalTesting.pdf 

إشراف   - والمراهق والمسنالمرشد إلى فحص المريض النفساني للطفـل  :  73 كتـــاب االسبـــوع رقم -
  معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ: ومراجعة

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR73MaanElKhanyPsyChild&Old.pdf 
 
 
 

 يحيـــى الرخـــاوي -) 6: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب

 “حسابات الوقت، وقبول العواطف، واحترام الواقع”
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070421.pdf 

عالقة العالج  : الفصل الثالث عشر“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
 يحيـــى الرخـــاوي - )2) (كثقـافة(بالدين واإليمان  الجمعى  

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040421.pdf 

تفـاصيل الواقع، ”) 5: (الحالة“ العالج النفسى من خالل اإلشراف عليهبعض معالم  ”: مقتطف من كتاب
 يحيـــى الرخـــاوي - “!…والتعاطف الحِذر

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD310321.pdf 

عالقة العالج  : الفصل الثالث عشر“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
 يحيـــى الرخـــاوي - )1) (كثقـافة(الجمعى بالدين واإليمان  

 bpsynet.com/Rakhawy/RakD290321.pdfhttp://www.ara 
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http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD310321.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290321.pdf 


 

  

عالقة هذا  ”: الفصل الثانى عشر“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب
 اوييحيـــى الرخـــ - )3(“ )الديالكتيك(العالج الجمعى بالفـلسفة، و

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210321.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي - )1( بالحرف الواحد(تفـاصيل ما حدث  : قصة قصيرة

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200321.pdf 

 صادق السامرائي - !ُمفسر األحالم  دمحم بن سيرين/!!لي بن الجهم!!/عبداللطيف البغدادي وداء السكر  
060421.pdf-WaMaSalakow14-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

 امرائيصادق الس - !!اإلذعانية!!/ اإلستدراجية!!/ الجحفيلية  !!/ الجعجعة
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy40.pdf 

 لسامرائيصادق ا -!!سيشرق العراق!! / عاهة التمني!!/ عواصم الدولة العباسية!!/ كيف سيكتبون التأريخ ؟
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy39.pdf 

 صادق السامرائي - !!ال يوجد فساد؟!!/ التوجد أمة تريد أن تكون وال تكون!!/ مختصر المصير العربي!!/ نار الكلمات

   tyPsy38.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonali 

 صادق السامرائي -) 2!! (أمـــــــة أصيلـــــة واعـــدة) 297(ومـا سـواهـــــا  
060421.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa297 

 صادق السامرائي - )1!! (أمـــــــة أصيلـــــة واعـــدة) 296(ا سـواهـــــا  ومـ

 290321.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa296 

 صادق السامرائي -  !!الثقـافة والالثقـافة والسلوك) 295(ومـا سـواهـــــا  

 230321.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa295 

 ادق السامرائيص - !! الخطابات والسلوك) 294(ومـا سـواهـــــا  

180321.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa294 

   

  
 

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 

  لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية
 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام  

 Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN  
  مؤسسةالعلى موقع   " نيــةالنفسا العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  
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