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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   22انجازات  
 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 

   

 

 
  محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 

 2021 خريف – 73العدد  - العدد االخير
  خديجة زيدي. أ: على الملفة  المشرف - " الرعايـــة الصحيـــة النفسانيـــة للمسنيـــن فـــي العالـــم العربـــي"  :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 

 

 الخامسالجزء  حديث  ت – "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  

  

 2021شتاء   -خريف  – 74عدد    ...تذكيـــــر
 المشاركة في ملف العدد  األعمالتمديد في آخر أجل لتلقي  

 علــم النفـــس، الجزائـــر –مصطفـــى عشـــوي  . د. أ :اشراف -ولوجيـــة االستعمــــارقــراءات فـــي سيك: الملف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1767020450354170&set=a.308761169513446  

  

 )عامــــا من التأسيس 22شعن  (  2022جانفي    01... بــــاقري
 من العــــدد األّول إلى العــــدد الثالث والسبعــــون -الفهرســـــــة
 2021-2004 " نفســــانيـــــات" المجلـــة العربيـــة   "

 المؤلفيــــــنفهـــــــرس اسمــــــاء   /    فهـــــــــرس األعـــــــــداد الصـــــــــادرة
 من التأسيس 22إهــــــداء بمناسبة دخول الشبكة عامــــا  

 ) 2022 – 2000( عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس   22انجازات  
?fbid=1768685833520965&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/ 
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http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
arabpsynet@gmail.com
https://www.facebook.com/Arabpsynet 
https://www.facebook.com/arabpsyfound/  
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
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1767020450354170&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1768685833520965&set=a.308761169513446


 آخراالصدارات -
 المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 ) 2021 -خريـــف  ( عـــدد خـــاص   -  35ملحـــق العـــدد  
 ــة لالنسـان العربــياللياقـــة النفسانيــة والفكريـ" 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:  

 )عامــــا من التأسيس 22شعن  (  2022جانفي    01... ـــاقريبـ
 الخامس والثالثونمن العــــدد األّول إلى العــــدد   -الفهرســـــــة

 2021-2010- بصائر نفسانية  " المجلـــة العربيـــة   "
 المؤلفيــــــن  أسماءفهـــــــرس   /    فهـــــــــرس األعـــــــــداد الصـــــــــادرة

 من التأسيس 22إهــــــداء بمناسبة دخول الشبكة عامــــا  
 ) 2022 – 2000( عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس   22انجازات  

 43464834&set=a.1485762011813350https://www.facebook.com/photo/?fbid=17692471  
  

 202  1شتاء   36العدد    ...تذكيــــر
 الدكتور أحمد العش: اشراف   -قراءات سيكولوجية... الثورات العربية المغدورة: الملف  

acebook.com/photo/?fbid=1766521757070706&set=a.1485762011813350https://www.f 
 

 النفســــي للطـــب العربيـــة المجلـــة
 2021نوفمبر    2العدد   32المجلد  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=489&controller=product&id_lang=3 :رابط تســـــّّوق العـــــدد

 t.pdf2021Conten-http://arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP32.2 :ط الفهـــرس والمقدمـــةبرا

 ajp32.2.htm-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/Index :دليل ملخصات العدد

   ajp.htm-www.arabpsynet.om/Journals/AJP/index :دليل المجلة المجلة العربية للطب النفساني

 
 

  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
  m/index.php?id_product=486&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfound.co: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  2021 شتاء  /الثاني عشراإلصـــدار  
  )تونس( التركـــي جمـــال. د- ) المؤمنينالى سورة    مريممن سورة  أذكار    6الجزء  ( " أذكـــــــار قرآنيـــــــة  "

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1770947306628151&set=a.308761169513446 
  

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

 علم نفِس النمــوِّ عند الشيخوخــة، والتقـاعديــة، وفي المعانــاة، والحتميــات
 لبنان -أستاذ الّتحليل النفسي والنّفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية   - 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

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp-Content.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1769247143464834&set=a.1485762011813350 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1766521757070706&set=a.1485762011813350
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=489&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP32.2-2021Content.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/Index-ajp32.2.htm
www.arabpsynet.om/Journals/AJP/index-ajp.htm 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib11.pdf
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=486&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1770947306628151&set=a.308761169513446 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=484&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3


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

  )مصر( فيســور يحيـــى الرخـــاوي  برو  -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"سلسلة الكتاب العربي -

ــادات   ــ ــ ـــةالمد... شهـ ـــ ـــة الراهنــ ــ ــ ــة العربيـ ــ  )الجزء الثانـــــي(بحسب علــــي زيعــــور رسـ
 )تونس( جمال التركي  . اعداد واشراف د  -2020خريف    - 23اإلصــــدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 :الكتاب تسّوق   
 ler=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&control:ةالفهرس والمقدمـ

 

 اصــــدار كتــــاب الدكتـــور وليــــد سرحــــان ...قريبـــــــا:  2021نوفمبر  

ــــري" - ) 7(سلوكيات   ـــواس القهـ  "الوسـ
  2021خريـــــف    24االصــــدار  

 سرحــــان .، باالعمــال العلميـــة للدكتـــور و2021بمناسبة االحتفــاء العــــام  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1768034270252788&set=a.1485762011813350 

 
  
  

  

 رخـــاوييحيـــى ال -)من ؟ 1(“ فصامى”فصامى يعلمنا الفصام، دون أن ينفصم  ”) 3(من كتاب الفصام  

 ttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD131121.pdfh 

) 21(من  : الكتاب الثانى الحاالت“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
 يحيـــى الرخـــاوي - )2من 1(“ إلى أى مدى نسمح للمريض باستعمالنا؟”) 34: (الحالة ):40(إلى  

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD101121.pdf 

ــي - شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا  صـــــادق السامرائــ
 !! القـلعي المغربيإبن الُبذوخ  / !!إبن وافد الطبيب السياسي/!!إبن الرومية النباتي الفقيه

 151121.pdf-WaMaSalakow33-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

ــي. د - !!الدكتور آرون بيك والتنوير الذهني  صـــــادق السامرائــ
  beck.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiDr.Aaron 

 صـــــادق السامرائــــي - !!العالج بالشعر
 om/Documents/DocSamarraiPoetryTherapy1.pdfhttp://arabpsynet.c 

 مصطفــى العشـــوي   - يا لها من شمعة هائلة أنارت في عالم الظالم
 =a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1765723950483820&set 

   علم النفس ااالكلينيكي 90المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
 .معن عبد الباري قـاسم صالح. د. ا: عرض مختصر من اعداد -مصطفى فهمي: تأليف

  ments/BR90MaanClinicalPsychology.pdfhttp://arabpsynet.com/Docu 

  علم النفس االكلينيكي في ميدان الطب النفسي 89كتـــاب االسبـــوع رقم  
 .معن عبد الباري قـاسم صالح: عرض مختصر من اعداد -عبدهللا عسكر -عبدالستار إبراهيم  : تأليف 

http://arabpsynet.com/Documents/BR89MaanClinicalPsychology.pdf 
 
 
 

 مصر -محمـــــد السعيـــــد أبو حـــــالوة -إنهـــا رؤيـــة تجمعنـــا وفقًـــا لمقولـــة أن العلـــم رَحـــم بيـــن أهلـــه
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1772488839807331&set=a.308761169513446 

زرعت األمــــل، واستعادت الثقــــة في مقدرات أمة كانت في انهــــزام أمام العلوم النفسانية  " ن.ع.ش"
 جزائرال  -زبيــــر بن مبــــارك -الغربيــــة

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1771691753220373&set=a.308761169513446 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1768034270252788&set=a.1485762011813350
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD131121.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD101121.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow33-151121.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiDr.Aaron-beck.pdf  
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPoetryTherapy1.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1765723950483820&set=a.308761169513446 
http://arabpsynet.com/Documents/BR90MaanClinicalPsychology.pdf  
http://arabpsynet.com/Documents/BR89MaanClinicalPsychology.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1772488839807331&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1771691753220373&set=a.308761169513446


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL210-211/NewsL210-211-191121.pdf        http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 
 

  

المنبر النفساني الوحيد الناطق بالعربية والمتصالح مع تراثنا واألكثر حيادية   "الشبكـــة" تكاد تكون   
 السعوديـــة/ سوريـــة   - موســـى الزعبـــي -وشفـافية

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=1770905833298965&set=a.308761169513446 

 أمريكـــا/ العـــراق    - صـــادق السامرائــي   - !!إشراقـــة التنويـــر النفسانــــي
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1770157396707142&set=a.308761169513446 

 جمع العلماء المتخصصين واستطاع االستمرار بطريقة تعجز عنها مؤسسات ضخمة
 السعودية/ سوريا   -دمحم أيمن عرقسوسي  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1769246260131589&set=a.1485762011813350 

  التألق واالستمرار والتحليق عاليا في سماء قـارة علوم وطب النفس في البالد العربية
 ـربفــاس، المغــ –الغالـــي أحرشـــاو  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1768645136858368&set=a.308761169513446 

 تونـــس -سوريــــا   -ــود  نــــزار عيــــون الســ -عمـــل عجـــزت عنـــه الحكومـــات والمؤسســـات والجامعـــات
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1767941750262040&set=a.308761169513446 

 انيلنفسالطب ة على مستوى العالم وائدتعتبر را" العربيةلنفسية م العلوشبكة ا"
 أستــاذ الطب النفسانــي  -طـــــارق عكاشـــــه  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1767022010354014&set=a.308761169513446 

 الطب النفسي في المجتمع العربي مقروءا في أنحاء العالمبفضل جهودكم أصبح علم النفس و 
 جامعـــة الزقـازيـــق، مصــــر -عبــداللـــه عسكــــر  

a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1766407950415420&set= 

 معن عبد الباري قـاسم صالح  -مسيرة حافـلة بالعطاء والكدح واالبداع تستحق الثناء واالحترام واالفتخار
 71&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=17649174405644 

 عبـــــدالمنـــــاف الجـــــادري -  ...بوركتـــــم وبوركـــــت جهودكـــــم المميّـــــزة
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1763973533992195&set=a.1485762011813350 

 
 

 

 2021 للعام "المتمّيزون في علوم وطب النفس" - 
  2021لشبكة العلوم النفسية العربيةصادق السامرائي  جائزة   - 

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

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

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

  

 2021 للعام "سانييـــــنأولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النف" - 
 عربية طبنفسية او علمنفسية شخصية سنويا تكرم" الشبكة"  النفــس، وطــــب علــوم في علمائنــا مـن الراحليــن بالــرواد إحتفــاءً 

  "النفسانية العلوم في األبحاث كراسي" :على أسمائهم بإطالق "النفسانيين العلماء من العزم اولو"  بلقب
 2021 عامللاحلة في علم النفس لتكرمها  ح شخصية ر شارك بترشي

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3789351537814592&set=a.153967724686343 

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm:على موقع الشبكة  أولوا العزم
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5: على المتجر االلكتروني أولوا العزم

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1770905833298965&set=a.308761169513446  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1770157396707142&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1769246260131589&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1768645136858368&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1767941750262040&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1767022010354014&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1766407950415420&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1764917440564471&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1763973533992195&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3789351537814592&set=a.153967724686343
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5
: http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2021.pdf
arbpsyfound.com
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
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