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

  
 لـــــــــر الفضيـــــــــم الشهـــــــــارك عليكــــــــــــمب

 … ُهدًى لِلنـَّاِس َوبَيِّنـَاٍت ِمَن اْلُهَدى وَاْلُفْرقـَانِ 
 نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك

 ل هللا أن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآنأسن
  همْ صُ يَ فـلْ   رَ هْ الشَّ   مُ كُ نْ مِ   دَ هِ من شَ فَ  …

  
 تساهم في تفعيـــــلتونـــس"  -مؤسســـة العلـــوم النفسيـــة العربيـــة  

 ...2022الحملة العربية لمكافحة الوصمة االجتماعية ضد المرض النفساني" للعام  "
 "ضد وصمة المرض النفساني  كل العرب معا "

 لطفي الشربيني -المرض النفساني ... معا ال للوصمة    

http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Sherbiny1.pdf  

 لطفي الشربيني -ض و العاملين بالصحة النفسانية"الوصمة "مسألة تتعلق بالمرض و المري

http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Sherbiny2.pdf  

 لطفي الشربيني - تعريف الوصمة

http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Sherbiny3.pdf   

 جمال التركي - حتي تكتمل الرعاية النفسانية... معا نتصدى للوصمة
http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Turky.pdf   

  مأمؤون مبّيض - وصمة المرض النفسي

http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Mobayedh.pdf 

 لطفي الشربيني - عن المرض النفسيالوصمة..و األوهام و الخرافـات  

http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Sherbiny4.pdf  

  خديجة زيدي - وصمة المصابيين باألمراض العقـلية ....خصوصية مرض الفصام ( نص فرنسي) 

http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Zaidi.pdf  

   المريض النفسي في السودان..الصحةالنفسية..المعاناة االسرية والوصم االجتماعي
 عمر دمحم علي يوسف -آمنة يس موسى أحمد 

http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Emna&Omar.pdf  

  ولكننا مصدومين: علم الصدمة النفسية طريق لتقـليل وصمة األمراض النفسية  لسنا مجانين 
 وليد خالد عبد الحميد  

 http://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Abdelhamid.pdf  

  دمحم كمال الشريف -كرامة المريض النفسي  

tp://www.arabpsynet.com/apnJournal/eJbs31/eJbs31Alsharief.pdfht 

  "مدّونــة مكافحة الوصمـة االجتماعية والتمييز بسبب المرض النفساني"
 تأسيس المدّونة في للمشاركة الدعوة

tps://www.facebook.com/photo/?fbid=4803400069743062&set=a.153967724686343ht  
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 آخراالصدارات -
  2022 ع العام  ربيــــــ - فصل اإلصـدارات المكتبيـة فـي علـوم وطـب النفـس

 نموذج إدراج ملخصات اإلصدارات المكتبية النفسانية
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 

 صفحـــة البحــث فـي قـاعـدة بيانــات اإلصـدارات المكتبيــة
www.arabpsynet.com/Book/default.asp 

 

  سفي علوم وطب النف 2022كتاب العام  
 "واللغــــة  مدخــــل إلـــى سيكولوجيـــــة الفطــــــرة"

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

 من الكتـــــاب  الثالثالجـــزء  إهداء  
http://arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart3.pdf  

 
 

  

 ت في علوم وطب النفسالمستجدا  مجلــــة -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" المجلة العربية
  2022شتاء   -36ملحق العدد    -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

  عشـــوي   مصطفــــى للبروفيســـور1 لعلميـــــــــــــــــــــةل اعمــــــــــــــــــــااال  

  بالبروفيســـور مصطفــــى عشـــوي 2022مؤسسة للعلوم النفسية العربية تحتفي العام    
  ناسبـــة اختيــــاره من طرف المجلس العلمي للمؤسسة :بم

   في علـــوم وطـــب النفـــس " 2022" الشخصيـــة العربيـــة للعـــام  

  د.جمال التركي إشراف: 
  pdfMarch-6/eJbs36psynet.com/apn.journal/eJbs3http://www.arab.2022تحميل العدد: رابط  

   March2022.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Content: الفهرس و االفتتاحية

  March2022.HTM-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36: الملخصات
 

 2022شتـــــــــــــــــــاء    36العـــدد   -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 أصيــل للخــروج مــن ُجحـــر الضـــبالملــف: مالــك بـــدري... رائــد الت
 الذكرى االولى لوفـاتهبمناسبة  

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

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

 )2022 مارس 01(تحديث    الثانيالجزء   - "  الدليــــل" -"  نفسانيـــــــــة ـــــــربصائــ"

 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  
 

 2022خريـــف    - 39العــــدد  في ملف     دعوة للمشاركة  -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 الملـــف: الرياضــــــــة والصحــــــــة النفسانيــــــــة
 "العقــــــل السليـــــم فـــــي الجســـــم السليـــــم"

 )ردناأل  -الدكتـــور وليـــد سرحــان ( الطب النفسانياشراف:  
 )2022سبتمبر   30أخر أجل لقبول االعمال ( 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4838665469549855&set=a.153967724686343 

www.arabpsynet.com/book/booForm.htm
www.arabpsynet.com/Book/default.asp
http://arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart3.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36-March2022.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Content-March2022.pdf 
-March2022.HTM
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36Supp-Content.pdf
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
967724686343


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

 2022شتاء   -2021 خريف – 74العدد   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 

 أ. د. مصطفـــى عشـــوي   :اشراف  -الملف: قــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــار

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 

 

 )2022 مارس 28الخامس (تحديث  الجزء   -  الدليـــل"" نفسانيـــــــــــــــــــات"  العربية المجلة -

 2022شتاء   -2021خريف  –74العدد  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 
 
 
 

  نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر - "دعـــــــان إذا قريـــــــب" :المكتبيــــة الرقمية سلسلــةّ  -
ــم،"لمتوفّيـــــنلأدعيـــة  "  واغفـــر لنـــا ولهـــم ربّنـــا ال تحرمنـــا أجرهـــم، وال تفتنّـــا بعدهـ

  )تونس( التركـــي جمـــال. د -  2022 شتاء / الثالث عشراإلصـــدار  
  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: لكترونيالمتجر اإلتحميل حر من  

  http://www.arabpsynet.com/apneBooks/IndexeBFaIniKarib.htm: دليل قريب إذا دعان
  

  2022 شتاء / الرابع عشراإلصـــدار    -" دعـــــــان إذا قريـــــــب"قريبا... 
  )ونست( التركـــي جمـــال. د- الشعراء) الى سورة    النورمن سورة  أذكار  (  7 الجزء أذكـــــــار قرآنيـــــــة ""

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4802634783152924&set=a.153967724686343  
  

 لـــفالرؤيــــة ... من منظـــور مخت ."مقـاربـــــــــــاتالسلسلة المكتبية الرقميـــــة " -

  )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 

 t=498&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_produc:ةالفهرس والمقدمـ

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

 )افتتاحيـات  ،فهــارس( الدليــــل   -  "مقـاربـــــــــــات" الرقميـــــة المكتبية لةالسلس -

 (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 

 

 ي الثقـافة النفسانيةإصدارات مكتبية ف-" "وفي أنفسكم الرقميـــــة المكتبية السلسلة -

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

  2021 شتاء  25 اإلصدار

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

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

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
eB-Karib13.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=503&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/IndexeBFaIniKarib.htm
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4802634783152924&set=a.153967724686343
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=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


 
  رخاويلألستاذ يحيى الالمكتبيــــة 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

 

  ة  ـــــــــــة حديثـــــــــــفسانيدارات نــــــــــــــــإص

 قـاسم صالح  معن عبد الباري - التقويم النفسي 103كتـــاب االسبـــوع رقم   -

http://arabpsynet.com/Documents/BR103MaanEvaluationPsy.pdf 

 قـاسم صالح  معن عبد الباري -مقـاييس الشخصية 104كتـــاب االسبـــوع رقم   -
http://arabpsynet.com/Documents/BR104MaanPersonalityMetrics.pdf 

 

ـــــــــــــــــه الطائفيــــــــــــــــــــــــــ323ومـا سـواهـــــا (  صادق السامرائي – ـــــة!!)أوجـــــــ

280322.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa323  

لكلينيكية: بحث علمى  المقـابلة ا“الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  يحيـــى الرخـــاوي - )6” (بدايات فن اللقـاء، ومعالم البحث“الفصل األول: ” بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270322.pdf  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” طورىالطبنفسى اإليقـاعحيوى الت“مقتطفـات من: 
  يحيـــى الرخـــاوي - )5” (بدايات فن اللقـاء، ومعالم البحث“الفصل األول: ” بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260322.pdf  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“ات من: مقتطفـ
 يحيـــى الرخـــاوي - )4” (بدايات فن اللقـاء، ومعالم البحث“الفصل األول: ” بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200322.pdf  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 يحيـــى الرخـــاوي - )3” (بدايات فن اللقـاء، ومعالم البحث“الفصل األول: ” بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190322.pdf  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 يحيـــى الرخـــاوي - )2” (بدايات فن اللقـاء، ومعالم البحث“الفصل األول: ” بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130322.pdf  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  خـــاوييحيـــى الر  - )1” (بدايات فن اللقـاء، ومعالم البحث“الفصل األول: ” بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120322.pdf   

الكتاب الثالث الحاالت: من  ” بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه“مقتطف من كتاب: 
 - ”كيل الشكوى، وخيال المعالج للتحقُّق منهاخيال المريض فى تش) “49) الحالة: (60) إلى (41(

  يحيـــى الرخـــاوي
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090322.pdf  

 البشير معمرية -اإلنسان وسلوك المخاطرة أو سيكولوجية المخاطرة  

PsychologyOfRisk.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria  

” النظرية والفروض األساسية“الكتاب األول: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من سلسلة  
 يحيـــى الرخـــاوي -) 29(

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050322.pdf  

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/BR103MaanEvaluationPsy.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR104MaanPersonalityMetrics.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa323-280322.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270322.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260322.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200322.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190322.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130322.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120322.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090322.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Maamria-PsychologyOfRisk.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050322.pdf 
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 سرحــــان وليـــد الدكتور ترشيـــح

 2022 لعــــام" العالــــم فــــي عربــــي طبيــــب أفضــــل" بلقب للفوز

ــان وليـــد الدكتور ترشيح تدعم العربيـــة النفسيـــة العلـــوم مؤسســـة  اللقب بهذا للفوز سرحــ

ـــب النفسانــــي ـــتنظ -  عن اختصاص الطـ ــة العربيـ ــم المجموعــ  The Arabs Group  ة / يــ
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4839307589485643&set=a.153967724686343   

  على الواتسابلدكتور وليد سرحان  شاركوا بالتصويت ل
  :ب بإسمك (إسم المصوت) و إسم المرشح إلى أحد الرقمين التالييناأرسل رسالة في الوتس

20044738341822       /  30044747777177 

 رابط السيرة العلمية
http://www.arabpsynet.com/cv-psychiatrists/Sarhane-cv.htm 

 

 2022 للعام "الممّيزون في علوم وطب النفس" التكريم بلقب

  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

  الجوائز على شبكة العلوم النفسية العربيةدليل  
   ttp://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htmh وقع العلمي: على الم

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

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

  

 2022 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون " التكريم بلقب

  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  

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

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

 2022 للعام" ـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــنأول" التكريم بلقب
 عربية طبنفسية او علمنفسية شخصية سنويا تكرم" الشبكة"  النفــس، وطــــب علــوم في علمائنــا مـن الراحليــن بالــرواد إحتفــاءً 

  النفسانية" العلوم في األبحاث يكراس" على: أسمائهم بإطالقو   "النفسانيين العلماء من العزم اولو"  بلقب
 UluElazm2022.pdf -www.arabpsynet.com/ScChair/UluElazm2022/APN :احلةشارك بترشيح شخصية ر 

  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=4839307589485643&set=a.153967724686343 
http://www.arabpsynet.com/cv-psychiatrists/Sarhane-cv.htm
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://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassikhoun2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2021.pdf
www.arabpsynet.com/ScChair/UluElazm2022/APN-UluElazm2022.pdf
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facebook.com/arabpsyfound
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL224-225-226/NewsL224-225-226-010422.pdf
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