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

  
  عامــــا من التأسيس 22 "ن.ع.ش"  – 2022جانفي    01... قريبــــا

 شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة
 عامــــا على الويــــب 19... عامــــا من التأسيس 22

 ) 2022 – 2000( عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس   22نجازات  ا
 2022للعام  " ن.ع.ش"سجل كلمتك في السجل الذهبي السنوي لــ

 شارك برأيــــــك من خالل النموذج التالي
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 على صفحاتنا للتواصل االجتماعي

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

 على البريد االلكتروني
arabpsynet@gmail.com 

   

ــــــادات   "شبكة العلوم النفسية العربية"أساتذة و أطباء في حق  ... شهــــــ
  هم مع زمالئنا في البلدان الغربية في تقدم الطب النفسانياننا كعرب باشد الحاجة الى ان نسا

 أمريكا/العراق    -بروفيسور قتيبـــة شلبـــي
9513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1761923690863846&set=a.30876116 

   وعطاء وجهد لم يعرف الكلل في خدمة االختصاص والتواصل مع الزمالء والتعاون المثمر" كــــدح"
  مصر/ لطفــى الشربينـــى. د 

761079780948237&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1  

خطاب الشبكة خطاب مرونة واحتواء، واللغة العربية هي لغة هذا الخطاب، بعيدا عن االنغالق  
  سوريا -مرسلينــــا شعبــــان حســــن. د -والتقوقعات الضيقة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1760402174349331&set=a.308761169513446  

  انتزع احترام الجميع باستحقـاق وتقدير يندر ان حظي به احد في الساحة النفسية العربية
 العراق-  قـاسم حسين صالح. د.أ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1759717351084480&set=a.308761169513446 

   من ذا قـال أن عصر المعجزات قد انتهي؟ ومن ذا قـال أن يدا واحدة التصفق؟
 أمريكا/ مصر   – بروفيسور عبدالستــار إبراهيــم 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1758349827887899&set=a.1485762011813350  

  اعتزاز بهذا الصرح العلمي وبحكمة وصبر و قدرات مؤسسه ومعاونيه األبرار
 ماليزيا/ السودان    – )رحمه هللا( البروفيســور مالـــك بــــدري   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1757744317948450&set=a.1485762011813350  

 مصر -  روفيســور أحمـــد عكاشــــهالب - حقق كلمة أرسطو بااللتزام بالفضيلة وكذلك حقق الثقـافة العلمية
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1756771208045761&set=a.308761169513446 

  في مجال الصحة النفسانية في العالم العربيالمنّصة األساس التي من خاللها تعرفت على النشاط الحاصل  
 عكة -  خولـــة أبوبكـــر. د. ا 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1756016218121260&set=a.308761169513446  

 لبنان - بروفيســــــور علــــــى زيعــــــور -ــاً عميمــــًا ألهــــل العلُمَنفــــس بشتــــى حقولــــهقّدمــــْت نفعــ
308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1755047694884779&set=a. 

 

  2021 نوفمبر 05  الجمعة 209  - 208 ددــالع                             العلوم النفسية العربية ؤسسةملنشرة اإلخبارية ال

http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
https://www.facebook.com/Arabpsynet 
https://www.facebook.com/arabpsyfound/  
arabpsynet@gmail.com
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1761923690863846&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1761079780948237&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1760402174349331&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1759717351084480&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1758349827887899&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1757744317948450&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1756771208045761&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1756016218121260&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1755047694884779&set=a.308761169513446


 آخراالصدارات -
  اشد على أيديكم، وعلى أيدي كل الذين يزرعون االمل في عالم القحط والجفـاف العربي 

 تونس باريس – احمـــد العـــش. د 
acebook.com/photo/?fbid=1754293598293522&set=a.308761169513446https://www.f 

  حققت الكثير من المنافع والخدمات، يكفيها أنها الوحيدة التي يستفيد منها الكثير
 قطر/سوريا   –مأمــــون مبيّــــض  . د 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1753096088413273&set=a.1485762011813350  
 
  
  

  محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
 2021 خريف – 73العدد  - العدد االخير

  خديجة زيدي. أ: على الملفة  المشرف - " لـــم العربـــيالرعايـــة الصحيـــة النفسانيـــة للمسنيـــن فـــي العا"  :الملف

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_lang=3:تسّوق العدد 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=487&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية 

***   ***   ***  

 خديجة زيدي. أ - 2021خريــــف    –73إفتتاحيـــة ملـــف العــــدد  
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/apnJ73/apnJ73Zaidi.pdf 

 

 الخامسالجزء  تحديث   – "نفسانيات"دليـــل  
 2021 خريف–73العدد  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 

 

 المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
 ) 2018ربيع   ( 22العـــدد  إهداء   2021 أكتوبر

 وليــــد سرحــــان. اشرف على الملف د -مـن الســواء إلى الالســواء.... سيكولوجيــة الحــب والغــرام: الملــف
 ـــور وليــــد سرحــــان، باالعمــال العلميـــة للدكت2021بمناسبة االحتفــاء العــــام  

  2021نوفمبر   07انوفمبر الى    01اهــــداء من   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=324&controller=product&id_lang=3 

 http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs20/eJbs20.HTM :ـات العــددملخصــ

 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=323&controller=product&id_lang=3: الفهــرس و اإلفتتاحية

***   ****   ***  
 ) 2021 -خريـــف  ( عـــدد خـــاص   -  35ملحـــق العـــدد  

 لياقـــة النفسانيــة والفكريـــة لالنسـان العربــيال" اليــوم السنـــوي السادس  
 الذكرى السنوية السادسة لرحيل العالم النفساني العربي البروفيسور دمحم احمد النابلسي

تونس –الطب النفساني   -جمال التركي  . د: إشراف  
  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3:لعددتحميل ملحق ا

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp-Content.pdf الفهرس واالفتتاحية:  
 

  الجزء الثانيتحديث   – "بصائـر نفسانيـة  " دليـــل
 2021خريف    35العـــدد  ملحق  الى    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  

 

 في شبكة العلوم النفسيةوالدراسات    األبحاثقـاعدة بيانات  
  " نفسانية بصائر  مجلة من 35 العدد باعمال والدراسات األبحاث اتبيان قـاعدة إثراء

 www.arabpsynet.com/paper/default.asp: رابط البحث في قـاعدة البيانات

  http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm: الملخصات في قـاعـدة البيانـات  إدراجنموذج  
  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1754293598293522&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1753096088413273&set=a.1485762011813350
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=487&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/apnJ73/apnJ73Zaidi.pdf
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=324&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs20/eJbs20.HTM
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=323&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp-Content.pdf
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm


  "أصلــح باَلهـــم" :تأسيـــس مجلـــة ...قريبـــــا 
  ــوم وطــب النفــس من منظــور إسالمــيمجلــة نصــف سنــوية تهتم بعل

  الى عضوية هيئة التحرير    للترشحدعوة  
 جمال التركي. ترسل الطلبات باسم رئيس المؤسسة ورئيس تحرير المجلة د

  arabpsynet@Gmail.com :على البريد التالي

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750251788697703&set=a.308761169513446  
  
   
 

  عبـــادة وعـــالج نفسانـــي... الذكـــر -  قريـــــــب إذا دعـــــــان "سلسلــةّ  -
 

  2021 خريف  /الحادي عشراإلصـــدار  
  )تونس( التركـــي جمـــال. د-  )الكهفالى سورة    الحجرمن سورة  أذكار    5الجزء  ( " أذكـــــــار قرآنيـــــــة  "

  Karib11.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB: تحميل حر من الموقع العلمي
 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=486&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونير من  تحميل ح

  مكتبية محكمة في علوم وطب النفس  اصدارات -  "نفسانـــي"الكتاب العربي  سلسلـة - 
 ها قد ُعدنـــا يا تاْمْبيَـــــه –اإلستــــرداد والتخطّـــي   -2021خريف     68 اإلصدار

 علم نفِس النمــوِّ عند الشيخوخــة، والتقـاعديــة، وفي المعانــاة، والحتميــات
 لبنان -عالجات الفـلسفية  أستاذ التّحليل النفسي والّنفسانيـّات كما ال - المعّلم علي زَْيعور

 امريكا/ تكساس   -الطبيب النفسي زكريا علي زَْيعور
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=484&controller=product&id_lang=3:تسّوق الكتاب 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  دليــــــــــــل اإلصدارات السابقـــــة
 )2021 ( 68دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

   apneBook4.pdf  -Aldaleel-http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF  :الرابط على الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=461&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني

 

 أفكار نفسية...فـلنحيينه حياة طيبة  "ســــــوّاها  وما  " سلسلة   -

  يبةية لحياة طانأفكار نفس 
  صادق السامرائي. د - 2021صف–اإلصدار العاشر

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3 :الكتاب تسّوق  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=466&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
 

  اويلألستاذ يحيى الرخالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... "اإلنسان و التطور" سلسلــــة   - 
 )الثالثالجزء  ( اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -2021شتاء24اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 :الكتاب تسّوق  

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

 إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية-" وفي أنفسكم"لعربيسلسلة الكتاب ا -

ــادات   ــ ــ ـــة... شهـ ـــ ـــة الراهنــ 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 :الكتاب تسّوق   
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1750251788697703&set=a.308761169513446
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib11.pdf
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http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3
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http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook4.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com :يـر اإللكترونـلمتجا                     facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL208-209/NewsL208-209-051121.pdf        http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 
 

  

 
  

 معن عبد الباري قـاسم صالح: اشراف ومراجعة  -طراب الشخصية الحديةاض
www.arabpsynet.com/Documents/BR88MaanBorderLinePersonality.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي -)2!! (األحزاب والعرب)  318(ومـا سـواهـــــا  
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa318-011121.pdf  

 يـــى الرخـــاوييحالفصل الرابع) مرورا بالعالج الجمعي(“ من حركية الجنون إلى رحاب الناس”من كتاب  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD241021.pdf 
 يحيـــى الرخـــاوي - الفصل الرابع )مرورا بالعالج الجمعى(“ من حركية الجنون إلى رحاب الناس”من كتاب  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD231021.pdf 

  موسى الزعبي - )21-20– 19( مقــــــــــاالت  (*)    مدخل سيكولوجية الفطرة واللغة
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy7.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي - *!!ُكْنــــــــــــــــــُه الَنفـــــــــــــــــــسِ :شعر

http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPoetry-KunhAnnafs.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي -) 1!! (األحزاب والعرب) 317(ومـا سـواهـــــا  
 251021.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa317 

 يحيـــى الرخـــاوي -) 32: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
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