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  الشتراكات العضوية وخدمات االعالن    الثالثاالسبوع السنوي  
  2022العلوم النفسية العربية " للعام    مؤسسةفي " 

 2022فيفري   07إلى    01من  

 2022العضوية الشرفية للعام    -ة الشريك الذهبي " عضوي -2022فيفري    1 -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

 2022العضوية الفخرية للعام    -اسي" الشريك الم- 2022فيفري    2 -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3    

 2022العضوية الفخرية للعام    -" عضوية"الشريك الماسي المميّز :  2022 فيفري  3 -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  

 2022  العضوية الفخرية للعام  -خ في العلـم "  إهـــداء عضوية"الشريــك الراسـ "  :2022فيفري    4 - 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3  

  2022  العضوية الشرفية للعام  - ك الُمميّــــــز " عضوية "الشريــــــ": 2022فيفري    5 -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

    "ـات الموقع العلمي "شبكة العلوم النفسية العربيةيوم اعالنـــــ  : 2022فيفري    6 -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3    

 "ـــــات المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةيوم اعالنـ  : 2022فيفري    7 -
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3 

 

 2021"حصـــــــاد النشـــاط العلمــي لمؤسسة العلوم النفسية العربية للعــام    مي السنويالرق  كتـــابال
 2021للعام   " منجزات مؤسسةالعلوم النفسية العربيةملحق الكتـــاب السنـــوي لـ" 

 الطب النفساني (تونس)   - د.جمال التركيإشراف: 

( تنزيل حر )  تحميل من الموقع العلمي  
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2021.pdf 

 تحميل من المتجر اإللكتروني( تنزيل حر )
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=500&controller=product&id_lang=3 

 

 "العربية  مراجعــــة تركيبــــة أعضــــاء الهيئــــة العلميــــة االستشاريــــة لـ" شبكة العلوم لنفسية

 28/02/2022آخــــر أجــــل لقبــــول الترشحــــات   … رتذكيــــــ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1831089947280553&set=a.308761169513446 

 

 - 2021أفضـل كتـاب عربــي فـي الطـب النفسانـي للعــام  
 " ـيموجــــز اكسفــــورد المختصـــر فــــي الطــب النفســـ"

  ( الطب النفساني ، األردن)  وليـــــد سرحـــــان .ترجمــة كتـــاب د
 )  2021شهـــر جانفـــي  ( 33أصدرت مجلــــة " بصائـــر نفسانيـــــة" فـــي العـــدد  

 موجــــز اكسفــــورد المختصـــر فــــي الطــب النفســــــي   :ملحقـــا خـاصـــا عـــن كتـــاب 
 January2021.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33:)تحميل حـــر(  ميـــل الملحـــقرابـــط تح 

 January2021.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33:وليـد سرحــان  .كلمـة د &الفهـــرس  
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www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33-January2021.pdf
www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Content-January2021.pdf


 آخراالصدارات   - 
  2021م  شبكـة العلوم النفسيـة العربيـة فـي الطب النفساني للعـــا أفضـل اصـدارات  

 أ. د. يحيــى الرخـــاوي   -الجـــزء الثالـــث   - " نظريـــة الطبنفســي التطـــوري اإليقـاعحيـــوي "
 رابـــط تســـّوق الكتـــاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 

 رابـــط الفهــــرس والمقدمــــــة (تحميــــل حـــــر)
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak24Winter21-Content.pdf 

 

  2021للعـــام  علوم النفس   شبكـة العلوم النفسيـة العربيـة فـي  أفضـل اصـدارات  
 الجزء الثاني   - الجزء االّول      -" الفـلسفــُة المحضــة والفـلسفــاُت النُّفسيّــة والطبيعيــة"

 ) يخية في الشخصية والمجتمع وفي الفعل والقيمةفقرات عقـلية وتار (
  ( التحليل النفساني، لبنان )   د. علـــــي زيعـــــور

 االّول  الجـــزء تحميـــل 
 رابـــط تســـّوق الكتـــاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&controller=product&id_lang=3 

 رابـــط الفهرس والمقدمة (تحميل حر)
 تحميل من الموقع العلمي 

http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB66/eB66ZA2021-Content.pdf 

 تحميل من المتجر اإللكتروني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=457&controller=product&id_lang=3 

 

 تحميـــل الجـــزء الثانــــي 
 رابـــط تســـّوق الكتـــاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=460&controller=product&id_lang=3 

 قدمة (تحميل حر)رابـــط الفهرس والم
 تحميل من الموقع العلمي 

http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB67/eB67ZA2021-Content.pdf 

 تحميل من المتجر اإللكتروني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=460&controller=product&id_lang=3 

  

  سفي علوم وطب النف شبكـة العلوم النفسيـة العربيـة  ل   2022كتاب العام   
 "غــــةمدخــــل إلـــى سيكولوجيـــــة الفطــــــرة والل"

 سوريــا ) - موســـى طـــه الزعبـــي (الطــب النفسـانــي درعـا   .د 
 )"( 2022 -2021شتاء   - 69الكتاب    - نفساني  "الصادر ضمن سلسلة الكتاب الرقمي العربي  

 تسّوق كامل الكتاب من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3 

 فهرس و مقدمة الكتاب ( تحميل حر ) تحميل من الموقع العلمي 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB69/eB69ZM2021 

 فهرس و مقدمة الكتاب ( تحميل حر ) تحميل من المتجر اإللكتروني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3 

 الجـــزء االول من الكتـــــاب إهداء  
pdfhttp://arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart1.  

  

 2022الفصول العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية  

  في علوم وطب النفس   معيـــة: فصل االبحاث والدراسات واألطروحــات الجا 2022شتاء  
 fbid=1820954154960799&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?  

  اثراء قـاعد البيانات االبحاث والدراسات  
   m.htmhttp://arabpsynet.com/paper/PapFor   

    رستيجالما طروحــات وأعمال  األاثراء قـاعد البيانات  
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak24Winter21-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=457&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB66/eB66ZA2021-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=460&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=459&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB67/eB67ZA2021-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB69/eB69ZM2021-Content.pdf
http://arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart1.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1820954154960799&set=a.308761169513446 
 http://arabpsynet.com/paper/PapForm.htm   
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp


 

 
  

 الرؤيــــة ... من منظـــور مختلـــف  ."مقـاربـــــــــــاتلسلة المكتبية الرقميـــــة "الس -

  ) العــــراق / أمريكــــا  - الطــــب النفسانـــــي  ( صــــادق السامرئــــي د. -" !!يوميــــــات كورونـــــا "

  2022شتـــــاء   - االصــــدار السابـــــع

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=499&controller=product&id_lang=3:تسّوق  الكتاب 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=498&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM7SS2022-Content.pdf 
 

 )افتتاحيـات  ،فهــارس(  مقـاربـــــــــــات "    سلسلة  دليــل 

 (2022) 07الـى االصــــدار   (2016 ) 01من االصــــدار    -الجــــزء االّول  

 تحميل الدليل من المتجر اإللكتروني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=346&controller=product&id_lang=3 

 تحميل الدليل من الموقع العلمي 
www.arabpstnet.com/Muqarabet-Index/eBM-Aldaleel.pdf 

 

 النفـــس فـــي التـــراث العـــربإسالمـــي  "الرسخــــــــون" سلسلــة المكتبيـــة الرقميـــةال -

ــــــر ابـــن القيــــــــــم الجوزيـــــــــــــة : اعـــــادة اصـــدار كتــــاب    اإلنســــــــــــان فــــــــــي فكــــ

2015العــــام    -  12العــــدد      -  االصــــدار الثانــــي  

 العلميـــة البروفيســـور مصطفــــى عشـــوي   باألعمال، 2022بمناسبة االحتفــاء العــــام  

2022فيفري    28جانفي الى    28اهــــداء من    ) 

 تحميل الكتـاب (كامـل نـص )
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3 

 الفهـــرس والمقدمـــة
 "تحميل من الموقع العلمي " شبكة العلوم النفسية العربية

Content.pdf-http://arabpsynet.com/TourathPsy/eBT12/eBT12AM2015  
 

  ة في علوم وطب النفسمحكمّ رقمية  إصدارات مكتبية    - نفسانـــي""العربي   الرقمي   سلسلـة الكتاب - 
 2022 -2021شتـــــاء    69  اإلصدار

 موســـى طـــه الزعبـــي  .د -مدخـــــــل إلـــــى سيكولوجيـــــــة الفطـــــــــرة واللغــــــة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3:تسّوق  الكتاب 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 

 إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية -" "وفي أنفسكمالعربيالرقمي   سلسلة الكتاب -

ــد االت ")  8(   سلوكيات  ــ ــ   د. وليد سرحان  -"وحــ

   2021  شتاء   25  اإلصدار

  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=495&controller=product&id_lang=3 : لعددتحميل ا

  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3 :تجرمن الم تحميل الفهـــرس والمقدمـــة
  Content.pdf-25/eBHS25WS-www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS:من الموقع العلمي تحميل الفهـــرس والمقدمـــة

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

  )تونس (   التركـــي   جمـــال .  د - المؤمنين) الى سورة    مريم من سورة  أذكار    6( الجزء    أذكـــــــار قرآنيـــــــة " " 

  2021  شتاء  / شرالثاني عاإلصـــدار  
  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: جر اإللكترونيالمتتحميل حر من  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=499&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=498&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM7SS2022-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=346&controller=product&id_lang=3
www.arabpstnet.com/Muqarabet-Index/eBM-Aldaleel.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/TourathPsy/eBT12/eBT12AM2015-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=495&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/apneBooks/eBHS-25/eBHS25WS-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=493&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib12.pdf


 

 

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ...  اإلنسان و التطور"   "المكتبية الرقمية  سلسلــــة  ال - 

 الثالث) ( الجزء  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

  2021شتاء24اإلصدار  

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

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

  فهارس وملخصات في علوم وطب النفس"مراجعة كتب   - 
 قـاسم صالح  معن عبد الباري -  م النفس االكلينيكيعل 100المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم   -

http://arabpsynet.com/Documents/BR100MaanClinicalPsychology.pdf  

 سامر جميل رضوان  :تأليف -الصحة النفسية في سن الطفولة والمراهقة -

p://www.arabpsynet.com/Documents/BRSamerChild&Adol.pdfhtt  

 خالد عبد السالم   -لطفـل بين لغة األم ولغة المدرسةا -

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

 قـاسم صالح  معن عبد الباري -علم النفس االكلينيكي 99المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم   -

 http://arabpsynet.com/Documents/BR99MaanClinicalPsychology.pdf  

 صالح  قـاسم  معن عبد الباري -دليل الجيب للتفكير االنتقـادي 98لمختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  ا -
http://arabpsynet.com/Documents/BR98Maan-CriticalThinking.pdf 

 
  

  (العدد االخير)  محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتــــــــنفسانيــــ"   المجلة العربية -

 2021  خريف   –  73العدد  

  " الرعايـــة الصحيـــة النفسانيـــة للمسنيـــن فـــي العالـــم العربـــي"    :ملفال
  خديجة زيدي .  : أعلى الملفة  المشرف  

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    02الخامس (تحديث  الجزء    -  نفسانيـــــــــــــــــــات"   المجلة العربية  دليـــل

 2021خريف  –73العدد  إلى    2019صيـــف  –62من العدد    -فهارس ومقتطفـات  
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 

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

 بالموقع العلمي " ش.ع.ن" "والدراسات  "األبحاث  قـاعدة بيانات

  "   "نفسانيات  مجلة  من   73  العدد  أعمالملخصات  ب  بياناتال  قـاعدة  إثراء
  في قـاعدة البيانات  البحث رابط  

 .arabpsynet.com/paper/default.aspwww 

  الملخصات في قـاعـدة البيانـات  إدراجنموذج  
 tmhttp://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.h  

  

   2021شتاء   -خريف  – 74عدد  ال  "نفسانيـــــــــــــــــــات"   المجلة العربية   ملف العدد القـادم...تذكيـــــر

  الملف: قــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــار
 علــم النفـــس، الجزائـــر   –أ. د. مصطفـــى عشـــوي   :اشراف  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1811357575920457&set=a.308761169513446  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Documents/BR100MaanClinicalPsychology.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BRSamerChild&Adol.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BRAbdessalemChildLanguage.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/BR99MaanClinicalPsychology.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/BR98Maan-CriticalThinking.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=488&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=487&controller=product&id_lang=3
http://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=1811357575920457&set=a.308761169513446


 

  

 المستجدات في علوم وطب النفس   مجلــــة -"   نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"  المجلة العربية
 )  2021 -ـاص ( خريـــف  عـــدد خــ  -   35ملحـــق العـــدد  

 اليــوم السنـــوي السادس " اللياقـــة النفسانيــة والفكريـــة لالنسـان العربــي 
 الذكرى السنوية السادسة لرحيل العالم النفساني العربي البروفيسور محمد احمد النابلسي 

تونس  –الطب النفساني    -إشراف: د. جمال التركي    
  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 
 

 عدد خاص   -  2022شتاء   36العدد    ...ــاـــــــــــــــــــــقريبـــ

 الملــف: مالــك بـــدري... رائــد التأصيــل للخــروج مــن ُجحـــر الضـــب
 الذكرى االولى لوفـاته 

 الرياض / السعودية   -علم النفس   -كتور صالح ابراهيم الصنيعاشراف: االستاذ الد
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1817605778628970&set=a.308761169513446 

 
   

 

  سماح جبر  - كثر أصالة للصحة النفسية تحت االحتالل  الصدمة في فـلسطين: نحو نموذج أ
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.JabrMHColonization.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي  - ”“ماذا عن تداخل السياسية فى العالج؟ 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090222.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي  -  (22) ”الكتاب األول: “النظرية والفروض األساسية
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060222.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي  -  (21) ”اب األول: “النظرية والفروض األساسيةالكت 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050222.pdf 

ــــــــــــة نفسانيـــــــــــــــــــــــــــــــة  موسى الزعبي    - رسائـــــــــــــــل فطريــ
   سيكولوجية القيم بين أصلها الفطري واعتباطية نسبها للمجتمع وأهمية تقعيدها بالصحة النفسية

http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy14.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي  - شى احب اتنين، عشان ماليش قـلبين” (صح! أم خطأ!)“ماقدر  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020222.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي  -  (20) ”الباب األول: “النظرية ومعالم الفروض األساسية
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300122.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي  -  (19) ”الباب األول: “النظرية ومعالم الفروض األساسية
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290122.pdf 

يحيـــى الرخـــاوي -“استيعاب النكسة أُثناء العالج نقد وتحديات ومثابرة   ” 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290122.pdf 

 البشير معمرية   -لدراســـــــة االستطالعيـــــــة التدريبيـــــــةخطـــــــــة البحـــــــث وا
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-ResearchPlan&TrainingSurvey.pdf  

ـــــــــــة نفسانيـــــــــــــــــــــــــــــــة رسائـــــــــــــــل ف  طريـــ
 موسى الزعبي  -   السيكولوجية الفطرية للخير والشر والقـلق الفطري

 13.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy 

  يحيـــى الرخـــاوي  -  (18) ”الباب األول: “النظرية ومعالم الفروض األساسية
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230122.pdf 

 ى الرخـــاوي يحيـــ  -  (17) ”” الباب األول: “النظرية ومعالم الفروض األساسية
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220122.pdf   

 خالد إبراهيم الفخراني   -لمؤدية إلى تغيير المواقف واالتجاهاتالعوامل ا
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyChangAttFact.pdf 

http://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=1817605778628970&set=a.308761169513446
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.JabrMHColonization.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090222.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060222.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050222.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020222.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300122.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy14.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy13.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290122.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280122.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230122.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220122.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-ResearchPlan&TrainingSurvey.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyChangAttFact.pdf


facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com:المتجـر اإللكترونـي                    facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com:الموقــع العلمــي 
www.arabpsynet.com/Weekly/NL218-219-220/NewsL218-219-220-140222.pdf        http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  

 البشير معمرية  - هل الفرضية علم ؟ وهل المعاينة علم ؟  يبحث العلم ؟  ماذا  
WhatDoesScSeek.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria 

 يحيـــى الرخـــاوي  -  !!) العالج النفسى: مدرسة فى ظالم “بدروم” المجتمع42اب الثانى: الحالة: (الكت
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190122.pdf  

 ــــــــــــــــــــــــــــة نفسانيـــ فطريــــــــــــــة رسائـــــــــــــــل 
 موسى الزعبي  -  ...الحوار الفطري هو األصل بالعالج النفسي والحوار السقراطي والمعرفي تقني

.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy12  

 يحيـــى الرخـــاوي  -  (15) ”الباب األول: “النظرية ومعالم الفروض األساسية
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150122.pdf 

  
 
 

 2022  للعام  "الممّيزون في علوم وطب النفس"

  2022" للعام  "علــي زيعور" في علوم النفس لشبكة العلوم النفسية العربية جائزة البحث العلمي  

 فتح باب الترشح للجائزة 
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf 

  العلوم النفسية العربية   شبكةالجوائز على  دليل  
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm  : وقع العلميعلى الم

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

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

 
 

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

  " النفسانيين   العلماء   من   العزم   اولو "    بلقب 

  النفسانية"   العلوم   في   األبحاث   "كراسي   على:   هم أسمائ   بإطالق و   
  على موقع الشبكة   أولوا العزم

http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm  
  على المتجر االلكتروني   أولوا العزم

  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5 

 

 2022  للعام   في علوم وطب النفس  راسخـونال

  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس 
 2022دعوة لترشيح الشخصيات للعام  

  Rassikhoun2021.pdf-PNhttp://arabpsynet.com/Rassikhoun/A  
   على موقع المؤسسة "  الراسخـون "التكريم بلقب  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
 ) 2021الى العام    2003(من العام   الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003  

http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-WhatDoesScSeek.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190122.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150122.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy12.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2021.pdf
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5
 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassikhoun2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2021.pdf
facebook.com/arabpsyfound
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL218-219-220/NewsL218-219-220-140222.pdf
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com

