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ــة1.1 ــدارات المكتبيــ اإلصــ

 

ــور -  docx.- زيع  

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

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

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

 ) 2022 – 2000( من الكدح في حقول علوم وطب النفس    عقدين اكثر من    انجازات
 2022للعام  " ن.ع.ش"ل كلمتك في السجل الذهبي السنوي لــسجّ 

 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/   

 البريد االلكترونيب
arabpsynet@gmail.com 

 
  

 إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية-" وفي أنفسكم"سلسلة الكتاب العربي -

ــــريالوس" - ) 7(سلوكيات   ـــواس القهـ  "ـ
  2021خريـــــف    24 اإلصدار

  سرحــــان ليدالعلميـــة للدكتـــور و   باألعمال 2021بمناسبة االحتفــاء العــــام  
  .com/index.php?id_product=491&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfound :لعددتحميل ا

  ct&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=490&controller=produ :من المتجر الفهـــرس والمقدمـــةتحميل  
  www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS-24/eBHS24WS-Content.pdf:من الموقع العلمي الفهـــرس والمقدمـــةتحميل  

 افتتاحيـات  ،فهــارس  - "2 الدليـــل "
 :"العلوم النفسية   مؤسسة"لــمن المتجر االلكتروني  " تحميل  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=492&controller=product&id_lang=3  

  www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf: "علوم النفسية  ال  شبكة" من الموقع العلمي   "تحميل  

 2021 شتـــاء 25االصــــدار     ...قريبـــــــا 
ـــــد") 8( سلوكيات ــ   "االتوحـ

 سرحــــان .، باالعمــال العلميـــة للدكتـــور و2021بمناسبة االحتفــاء العــــام  
 /www.facebook.com/photo/?fbid=1783862802003268&set=a.1485762011813350https:/  

ــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر: المكتبيــــة الرقمية سلسلــةّ "... دعـــــــان إذا قريـــــــب" -   نفسانـ
 

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

  Karib12.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB: تحميل حر من الموقع العلمي
 www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=493&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

 w.arabpsynet.com/apneBooks/IndexeBFaIniKarib.htmhttp://ww: دليل قريب إذا دعان

  2021 ديسمبر 10  الجمعة  214-213-212 ددــالع                        العلوم النفسية العربية ؤسسةة اإلخبارية ملنشرال

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=491&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=490&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS-24/eBHS24WS-Content.pdf
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=492&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1783862802003268&set=a.1485762011813350 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib12.pdf
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=493&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/IndexeBFaIniKarib.htm


 آخراالصدارات -
  2022-2021 شتاء  /الثالث عشراإلصـــدار  ...   قريبـــــــا

  )تونس( التركـــي جمـــال. د- )الشعراءالى سورة    النورمن سورة  أذكار    7الجزء  ( " أذكـــــــار قرآنيـــــــة  "
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1787226288333586&set=a.308761169513446  

  ة في علوم وطب النفسمحكمّ رقمية  مكتبية    اصدارات - "نفسانـــي"سلسلـة الكتاب العربي - 
 )2021خريف     68 اإلصدار( ها قد ُعدنـــا يا تاْمْبيَـــــه –ي  اإلستــــرداد والتخطّـــ

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

 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

 2021-  2022شتـــــاء    69االصــــدار   ...قريبــــــا

 للغــــــةمدخـــــــل إلـــــى سيكولوجيـــــــة الفطـــــــــرة وا

 موســـى طـــه الزعبـــي .د
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1787284348327780&set=a.308761169513446  

 

  لألستاذ يحيى الرخاويـــة العلمية  المكتبيـإصدارات  ... "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 :الكتابتسّوق    

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

 
 

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

  خديجة زيدي. أ: على الملفة  المشرف - " الرعايـــة الصحيـــة النفسانيـــة للمسنيـــن فـــي العالـــم العربـــي"  :ملفال

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 

 

 )2021أكتوبر    02 تحديث( الخامسالجزء  – "نفسانيات"دليـــل  
 2021 خريف–73العدد  إلى    2019صيـــف  –62من العدد   -فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 
 ontroller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&c 

 

 في شبكة العلوم النفسيةوالدراسات    األبحاثقـاعدة بيانات  
  " نفسانيات"  مجلة من 73 العدد أعمالملخصات  ب بياناتال قـاعدة إثراء

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

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

 2021شتاء   -خريف  – 74عدد  "  ـــــــــــــاتنفسانيــــــ"    ...تذكيـــــر
 2021ديسمبـــر   15غاية  الى    األعمالآخــر أجــل لقبول  

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

  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1787226288333586&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
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1787226288333586&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=488&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=487&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
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1767020450354170&set=a.308761169513446


 المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" 
 ) 2021 -خريـــف  ( عـــدد خـــاص   -  35ملحـــق العـــدد  

 اللياقـــة النفسانيــة والفكريـــة لالنسـان العربــي" 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:  
  

 2022-2021شتـــاء   36المشاركة في ملـــف العـــدد    ... تمديـــد
 2021ديسمبـــر   15غاية  الى    األعمالآخــر أجــل لقبول  

 قــراءة سيكولوجيــة... الثـورات العربيـة المغـدورة: الملف  
أحمـــد العــــش. د: اشراف    

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1783744305348451&set=a.308761169513446  

 

 ...محاضـــرة عــن بعــد -المجموعــة العربيــة العالميــة لطلبــة علــم  
 "نائــــي الُبعــــدنحــــــــوعلــــــم نفــــــــس جديـــــــد ث”

 جمــــال التركــــي. د "-العلـــــــــوم النفسانيــــــــة والمنظــــــــور اإلسالمــــــــي
 فيدبــــــو كامـــل المحاضـــرة علـــى اليوتيـــوب

 LAOFA-https://www.youtube.com/watch?v=Hw05l 
 رابط المحــــــاور والمقتطفـــــــــات

Turky.pdf-ISIP-M-yIslamicPerspTEXThttp://arabpsynet.com/Documents/Doc.Ps 
  
  
  

  موسى الزعبي -(*)  مدخل سيكولوجية الفطرة واللغة
 السيكولوجية الفطرية لإلدمان التحلية قبل التخلية والعالج باالشتغال رسائل فطرية نفسية): 23( مقــــــــــال  

 www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.InstinctPsy.pdf 

) 37: (الحالة: الكتاب الثانى“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
 يحيـــى الرخـــاوي - ”تحديد المدة من البداية وقـاية من االعتمادية”

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081221.pdf 

  موسى الزعبي -(*)  مدخل سيكولوجية الفطرة واللغة
 الشيخوخة النفسية سببها فطري وليس معرفي ودور العجزة تفـاقمها): 22( مقــــــــــال  

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.ZoobiGerootoPsy.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي - ) 4(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول)1(“ الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى” 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051221.pdf 

 يحيـــى الرخـاوي - )  3(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول)1(“ الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى” 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD041221.pdf 

 علم النفس السريري واالرشادي 93المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
 االستاذ الدكتور دمحم حمدي الحجار:.تأليف

 .معن عبد الباري قـاسم صالح. د. ا: عرض مختصر من اعداد
PsyClinical.pdf-Hajjar-m/Documents/BR93Maanhttp://arabpsynet.co 

 صـــــادق السامرائــــي -)قصيدة شعرية( !!بِرَبِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ 
raiPoetryBirabika.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/DocSamar 

 مصطفى سويف:. تأليف -علم النفس العيادي 92المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
 .معن عبد الباري قـاسم صالح: عرض مختصر من اعداد

 MaanClinicalPsychology.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/BR92 

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=1783744305348451&set=a.308761169513446
https://www.youtube.com/watch?v=Hw05l-LAOFA 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.PsyIslamicPerspTEXT-M-ISIP-Turky.pdf
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.InstinctPsy.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081221.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.ZoobiGerootoPsy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051221.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD041221.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/BR93Maan-Hajjar-PsyClinical.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPoetryBirabika.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR92MaanClinicalPsychology.pdf 


 
 عبدالعزيز القوصي: تأليف -أسس الصحة النفسية 91المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  

 .معن عبد الباري قـاسم صالح: عرض مختصر من اعداد
 ocuments/BR91MaanPsychologicalHealth.pdfhttp://arabpsynet.com/D 

 صـــــادق السامرائــــي - *!!هل ينجح زواج األطباء؟
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiDoctorsMariage.pdf  

 يحيـــى الرخـــاوي - ) 2(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول)1(“ لتطورىا اإليقـاعحيوى الطبنفسى” 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD281121.pdf 

 - )1(“ النظرية ومعالم الفروض األساسية”: الباب األول“ الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى”مقتطفـات كتاب  
 يحيـــى الرخـــاوي

/RakD271121.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy 

 يحيـــى الرخـــاوي -)من ؟ 3(“ فصامى”فصامى يعلمنا الفصام، دون أن ينفصم  ”) 3(من كتاب الفصام  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD201121.pdf 

 خالد الفخراني - حقـائق حول ضحايا سوء المعاملة من األطفـال ...بمناسبة اليوم العالمي للطفـل
 http://arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyChildAbuse.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي - !!على هامش التجديد) 319(ومـا سـواهـــــا  
 231121.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa319 

 صـــــادق السامرائــــي - !!الطب واألدب
 dfhttp://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMedicine&Literature.p 

ــي - شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا  صـــــادق السامرائــ
 !!إسحاق بن عمران رائد الطب النفسي/ !!الزهراوي/ !!الحارث بن َكَلدة الثقفي

231121.pdf-WaMaSalakow34-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 
 

 
 

 يبقى الدور علينا جميعاً في السعي للبحث عن مصادر دعم لهذه الشبكة ومؤسسها حتى ال نبكي عليها
 صالـــح بن إبراهيـــم الصنيـــع

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1787259758330239&set=a.308761169513446 

 عمل سيسجله التاريخ كإنجاز رائع وعظيم الفـائدة من أهم روافد العلوم" شبكة العلوم النفسية العربية"
 محمـــد كمـــال الشريـــف

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1786524315070450&set=a.308761169513446  

 منصة مرجعية أساسية وضامنة لمصداقية المعرفة العلمية بالنسبة لمجاالت علوم وطب النفس
 عبــــدالكريــــم بلحــــاج  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1785060161883532&set=a.308761169513446 

 ماليينيستفيد منها عشرات ال) إنسانية/ نضال من أجل قضية علمية  ) .. (نضالَ ُعْمرٍ (ولم يعرفوا أن هناك  
 عبـــد الحافـــظ الخامـــري

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1785858458470369&set=a.308761169513446 

 ...مستقبــــل أفضــــل لنــــا جميعــــاً استمراريــــة الشبكــــة مدعــــاة ثقــــة وأمــــل ب
 منــــى فيــــاض

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1783226052066943&set=a.308761169513446 

 برأيي من أفضل المواقع علمية ومهنية في مجال الصحة النفسانية" لعربية  شبكة العلوم النفسية ا"تعتبر  
 بســــام عويـــــل

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1780146875708194&set=a.308761169513446  

 رة سيكولوجية تكاد تكون يتيمة في عالمنا العربي، وتظاهرة علمية واجتماعية جامعةظاه
 كامـــل حســـن محمـــد كتلــــو

a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1781634522226096&set=  

 دمتم بفضل هللا منارة للعلوم الطبية والنفسية على مستوى الوطن العربي في ظل كل هذا التعتيم
 رانيـــا الصـــاوي عبـــده عبـــد القــــوي

book.com/photo/?fbid=1780983005624581&set=a.308761169513446https://www.face 
 ...استطاع أن يضع بصمة راسخة رّبما عجزت عنها مؤسسات عربية ممّولة وجمعيات نفسانية مختلفة

 سامــر جميــل رضــوان
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1778802102509338&set=a.308761169513446  
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 إِنََّما النـَّاُس َكاإلِبـِِل الِماَئِة، الَ َتَكاُد َتِجُد ِفيَها رَاِحَلةً ": "بالراحلــة" ستحق لقب النبي له  جهد رجل واحد ي
 رمضـــــان زعطـــــوط

 d=1778078109248404&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbi 

 إدريـــس عبـــد الســـالم شاهـــدي الوزانـــي -"الكشـــاف"هذه الشبكـــة المباركـــة تقّمصـــت دور
 hoto/?fbid=1776921219364093&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/p 

 ان تكون بوابة عمالقة إلرث سيكلوجي رصين" شبكة العلوم النفسية العربية  " استطاعت  
 إخالص حسن عشرية

.com/photo/?fbid=1776036186119263&set=a.308761169513446https://www.facebook 

 عبــــد اللــــه الطارقــــي -وصفــوة خبرائنــا.. جمعــت تحــت ظاللهــا خيــرة علمائنــا  " شبكة العلوم النفسية العربية   "
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1774123496310532&set=a.1485762011813350 

  
  
 

 

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

زأجنــــدة االعــــداد للتحكيــــم واالعــــــــالم عن الفـائــــــ  
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021Agenda.pdf 

   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الجوائز على الشبكةدليل  

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

  : ية والعلمنفسانية المكرّمةالشخصيات الطبنفسان
 2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010  

  

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

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

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

  على موقع الشبكة  أولوا العزم
arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htmhttp://www.  

  على المتجر االلكتروني أولوا العزم
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5 

  2021 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون - 
  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس

 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام  
 Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN  

  على موقع المؤسسة " الراسخـون"التكريم بلقب  
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  

 ) 2020الى العام    2003من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
2020.pdf-2003http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun  
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