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  سشبكـة العلوم النفسيـة العربيـة في علوم وطب النفل 2022كتاب العام  
 "مدخــــل إلـــى سيكولوجيـــــة الفطــــــرة واللغــــة"

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

 من الكتـــــاب  الثانيالجـــزء  إهداء  
/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart2.pdfhttp://arabpsynet.com/apneBooks/eB69  

 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 ) 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB69/eB69ZM2021 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3 
 
 
 
 

 المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" المجلة العربية
 2022شتـــــــــــــــــــاء    36العـــدد  

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

 الرياض / السعودية  -علم النفس -اشراف: االستاذ الدكتور صالح ابراهيم الصنيع 
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3:لعددتحميل ملحق ا

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Supp-Content.pdf :الفهرس واالفتتاحية 

 )2022 مارس 01(تحديث    الثانيالجزء   -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" المجلة العربية دليـــل

 2022 شتاء–36العدد  إلى    2019شتاء وربيع  – 24-23من العدد   -فهارس ومقتطفـات  
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 
   

 بالموقع العلمي " ش.ع.ن" "والدراسات  "األبحاثقـاعدة بيانات  

  " "بصائر نفسانية  مجلة من 36 العدد أعمالملخصات  ب بياناتال قـاعدة إثراء
  في قـاعدة البيانات  البحثرابط  

 /default.aspwww.arabpsynet.com/paper 

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

 

  2022 ربيع 37دد  الع ملفدعوة للمشاركة في إثراء  

 الملف: التحليل النفساني... مقـاربة من منظور اسالمي
 السودان  -قسم علم النفس جامعة الخرطوم   - المشرف على الملف: د. تهاني هاشم خليل عابدين  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1845691635820384&set=a.308761169513446 
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 آخراالصدارات -
  (العدد االخير) محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -

 2021 خريف – 73العدد  

  " ــم العربـــي" الرعايـــة الصحيـــة النفسانيـــة للمسنيـــن فـــي العالـملف: ال
  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 
 

 )2021بر  أكتو   02الخامس (تحديث  الجزء   -  نفسانيـــــــــــــــــــات"  المجلة العربية دليـــل

 2021خريف  –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  
 

 بالموقع العلمي " ش.ع.ن" "والدراسات  "األبحاثقـاعدة بيانات  

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

 www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

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

  

  2022شتاء   -خريف  – 74عدد  ال  "نفسانيـــــــــــــــــــات"  المجلة العربية قريبــــــــــــــــــــــــــــــــا ...

  ـــة االستعمــــارالملف: قــراءات فـــي سيكولوجي
 علــم النفـــس، الجزائـــر –أ. د. مصطفـــى عشـــوي   :اشراف 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1843543209368560&set=a.308761169513446    

 رـــــوة للنشـــدعــ - اسات في علم النفس الصحةجلة در م

  أن تدعوكم   يسر هيئة تحرير مجلة دراسات في علم النفس الصحة
 .2022مارس   30إلرسال مقـاالتكم لنشرها في عدد جديد سينشر في  

 2022مارس   01اخر اجل الستقبال المقـاالت هو  

 :العلميةترسل المقـاالت على عنوان المجلة عبر المنصة الجزائرية للمجالت  
https://www.asjp.cerist.dz/en/login  

 رئيسة التحرير :ا.د زناد دليلة
842767772779437&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1  

   

 

  

 النفـــس فـــي التـــراث العـــربإسالمـــي "الرسخــــــــون" سلسلــة المكتبيـــة الرقميـــةال -

 اإلنســـــــان والكمــــــــال فـــــي فكـــــر مسكويـــــــــــــــــه: اعـــــادة اصـــدار كتــــاب  

2015العــــام     13العــــدد    -  2022 نــــياالصــــدار الثا  

 العلميـــة البروفيســـور مصطفــــى عشـــوي  باألعمال، 2022بمناسبة االحتفــاء العــــام  
2022 مارس 26فيفري الى   26اهــــداء من     

 تحميل الكتـاب (كامـل نـص )
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3  

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

 http://arabpsynet.com/TourathPsy/eBT13/eBT13AMCont&Pref.pdf 
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https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1842767772779437&set=a.308761169513446
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=27&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/TourathPsy/eBT13/eBT13AMCont&Pref.pdf 


 
 الرؤيــــة ... من منظـــور مختلـــف ."مقـاربـــــــــــاتالسلسلة المكتبية الرقميـــــة " -

  )العــــراق / أمريكــــا  -ـــــي  الطــــب النفسان( 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 ) 01ـدار  من االصـــ -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 

 

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

ـــد") 8( سلوكيات ـــ   د. وليد سرحان -"التوحــ

  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:من المتجر تحميل الفهـــرس والمقدمـــة
  Content.pdf-25/eBHS25WS-m/apneBooks/eBHSwww.arabpsynet.co:من الموقع العلمي تحميل الفهـــرس والمقدمـــة

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

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

  2021 شتاء / الثاني عشرـــدار  اإلص
  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  

 eBFaIniKarib.htmhttp://www.arabpsynet.com/apneBooks/Index: دليل قريب إذا دعان

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

 الثالث)( الجزء  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

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

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

  إصدارات نفسانية حديثة  
 قـاسم صالح  معن عبد الباري -ةــات النفسيـلينيكي فــي االضطرابــرجع إكـم 101كتـــاب االسبـــوع رقم   -

http://arabpsynet.com/Documents/BR101MaanMentalDisorders.pdf 

 قـاسم صالح  معن عبد الباري -علم النفس اإلكلينيكي 102كتـــاب االسبـــوع رقم   -
Timothy.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/BR102Maan  

 مهنية في الصحة النفسية االلكترونيةمعايير الممارسة ال -

 د. عبد هللا بن صالح الغانمي -اعداد: د. مقرن سعد الرحيمي   -دار االّولصاال
 المركز الوطني للمعلومات الصحية -المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية  :اصدار

 ) ( القواعد المنظمة للرعاية الصحية عن ُبعد ي السعوديالمجلس الصح
http://www.arabpsynet.com/Books/StandProPractElectronicMH.pdf 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1845687942487420&set=a.308761169513446 
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/apneBooks/eB-Karib12.pdf
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com :يـر اإللكترونـالمتج                     facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL221-222-223/NewsL221-222-223-040322.pdf     http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  
  

) إلى  41مقتطف من كتاب: بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه: الكتاب الثانى الحاالت: من (
 يحيى الرخاوي - ”أشكال الضغط، وجرعة التــَّدخـَـل، وأهمية االستمرار) “46) الحالة: (60(

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160222.pdf  

 )25” (النظرية والفروض األساسية“الكتاب األول: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من سلسلة  
m/Rakhawy/RakD190222.pdfhttp://www.arabpsynet.co  

 )26” (النظرية والفروض األساسية“الكتاب األول: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من سلسلة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200222.pdf  

 (27” (النظرية والفروض األساسية“الكتاب األول: ” بنفسى اإليقـاعحيوى التطورىالط“مقتطفـات من سلسلة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260222.pdf   

  د.موسى الزعبي  - رسائل فطرية نفسانية
 التدين واألخالق  السيكولوجية الفطرية لعمل غرائز

 المقـال الخامس والعشرون/ لماذا التشريعات تعتبر الطفـل قـاصر !؟ /  هل يوجد دين بالطفولة !؟
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy15.pdf  

 د. صـــــادق السامرائــــي -!!لمرض النفسيوصمة ا

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

) إلى  41: الكتاب الثانى الحاالت: من (مقتطف من كتاب: بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه
 !!) الخطأ الجسيم، واالحترام الواجب، والتعلم الضرورى، والحذر الواجب47) الحالة: (60(

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230222.pdf   
  
  
  

 2022 للعام وطب النفس"  "الممّيزون في علوم

  2022للعام   جائزة البحث العلمي "علــي زيعور" في علوم النفس لشبكة العلوم النفسية العربية"
  http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf: فتح باب الترشح للجائزة

 2022 للعام في علوم وطب النفس الراسخـونثذكير ...   

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

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

und.com/arabpsynet.php?p=3http://www.arabpsyfo  
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