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 على الويب   20تدخل عامها   "شبكة العلوم النفسية العربية "
  " المنجزاتعامـــا من   20عامــــا من الـــكدح...  22

 من التأسيس. . . 22 اعامه  تدخــلو  21 شمعتها  أطفـأت  2022جانفي    1

  على الويب. .  . 20  اعامه  تدخــو  19شمعتها   أطفـأت  2022جوان    13

 العربية النفسية العلوم لمؤسسة الرقمية لإلصدارات الثاني عشر السنوي األسبوع
  ) 2022/ 06/ 20 الى  13من(  

  http://www.arabpsyfound.comااللكتروني:  المتجر   / //:arabpsynet.comwww.http العلمي: الموقع
 
 
 
  

ــــزم مـــــن العلمـــــاء النفسانييـــــن" للعام   "التكريم بلقب     2022أولـــــوا العـ
 علي كمالالبروفيسور الرّاحــــل  

 ) راقالنفساني الع  بالط(
 رحمـه اللّـه رحمة واسعة، وجــزاه خيــرًا عّمــا قّدمــه ألمته، ولخدمة العلــم والعلمــاء  

 :وإطالق اسمه على
 " علم النفس الجنسيالدراســـات فــي  كرســـي لألبحـــاث و  "

psynet.com/ScChair/UluElazm2022/UluEl3azmAli2022.pdfarabhttp:// 

 )السعودية  –الطــب النفساني/سوريا  ( دمحم كمال الشريف د. أ.التحكيم  مقرر لجنة  كلمـــة  
to/?fbid=1923526194703594&set=a.308761169513446m/phohttps://www.facebook.co  

 

  2021التكريم بلقب الراسخون في علوم وطب النفس للعام  
  " قتيبة شلبيدكتور  ال" األستاذ  

 ) النفساني العراق  بالط(
  " 2022علوم وطب النقس   فـــي الراسخــــون" يفوز بلقــــــب  

http://arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounKutaiba2022.pdf  

 )العراق -الطب النفساني  ( قتيبة شلبي . د. اشخصية المكرّمة:  ال  كلمـــة
://www.facebook.com/photo/?fbid=1924901671232713&set=a.1485762011813350ttpsh  

  )تونس - انيالنفس  الطب( جمال التركي  .دالتحكيم  لجنة  رئيس  تهنئة  
hoto/?fbid=1922217628167784&set=a.1485762011813350.com/phttps://www.facebook  

 )السعودية  –الطــب النفساني/سوريا  ( دمحم كمال الشريف د. أ.التحكيم  مقرر لجنة  تهنئة  
fbid=1923526194703594&set=a.308761169513446w.facebook.com/photo/?https://ww  

  

 " العربية النفسية العلوم شبكة"  العلمي الموقعوم  ي :2022 /13/06 االثنين 
  العلمي الموقع منجزات -   "ش.ع.ن." لـ 2022 السنوي الكتاب"  من االول الفصل

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf  

 النفس وطب علوم في الرقمية  والمجالت الدوريات  يوم :2022 /14/06 الثالثاء
  الرقمية والمجالت الدوريات -  ـ "ش.ع.ن."ل 2022 السنوي الكتاب"  من الفصل الثاني

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 
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 آخر االصدارات -

 

 يوم االصدارات الرقمية المكتبية في علوم وطب النفس :2022 /15/06 األربعاء
  ة  الرقميالمكتبية  االصدارات   - "ش.ع.ن."ـ ل 2022 السنوي الكتاب ثالث منالفصل ال

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf  

 يوم االصدارات الرقمية المعجمية في علوم وطب النفس :2022 /16/06 الخميس
  الرقمية  المعجمية  االصدارات   - "ش.ع.ن." لـ 2022 رابع من " الكتاب السنويالفصل ال

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf 

 فسيوم الجوائز و التكريم في علوم وطب الن :2022 /17/06 الجمعة
  التكريمالجوائز و  -  ـ "ش.ع.ن."ل 2022الفصل الخامس من " الكتاب السنوي  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf  

 علوم النفسية العربيةيوم المتجر االلكتروني لمؤسسة ال :2022 /18/06 السبت
 المتجر االلكتروني منجزات - ـ "ش.ع.ن."ل 2022 كتاب السنويالفصل الخامس من " ال

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf  

  ينطباعات و االراء حول الشبكة : الكتاب الذهبيوم اال :2022 /19/06 األحد
  2022للعام    الكتاب الذهبي  - ـ "ش.ع.ن."ل  الفصل السابع من " الكتاب السنوي

dfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.p  

 العربية النفسية العلوم مؤسسة إلصدارات الثاني عشر ويالسن األسبوع " اختتام  :2022 /20/06 االثنين
 

  "االصــــدار الكامــــل" -2022 شبكة العلوم النفسية العربيةمنجزات "ل  الكتاب السنوي
//www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp:  

 ــــدثـــــــــــــالحـاء  دــــــــــــــــــــاالهــ
 

ــ   "اتانيـــة " نفســـة العربيـة... " المجلـالفهرسـ

  )2022) إلى العــدد الرابـــع والسبعــون (2004من العـــدد األّول (
  PF_NafssaniatFahrassa.pdfhttp://arabpsynet.com/apn.journal/A :العلمي من الموقع لتحمي

  www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=527&controller=product&id_lang=3:لكترونيمن المتجر اال لتحمي

 "ةنفســــانيـــــ بصائر"مجلـــة  الفهرســـــــة... 
 )2022( السابع والثالثون) إلى العــدد  2010من العـــدد األّول (

  n.journal/APF_BasaaerFahrassa.pdfhttp://arabpsynet.com/ap :العلمي من الموقع لتحمي

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=526&controller=product&id_lang=3:لكترونيمن المتجر اال لتحمي

  

  )تونس( التركـــي جمـــال د.اعداد   -  نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر - "دعـــــــان إذا قريـــــــب" -
 

   2022 ربيع / والعشرون  الثنياإلصـــدار  

  )ُهــــَو َيْشِفْيــــنِ (وَِإذَا َمرِْضــــُت فَ  أذكــــار أدعيــــة الشفــــاء
  Karib22.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي

  arabpsyfound.com/index.php?id_product=525&controller=product&id_lang=3http://www.: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

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

   2022 ربيع - الثامناالصــــدار  
  )العــــراق / أمريكــــا  -الطــــب النفسانـــــي  ( ائيالسامرّ صــــادق   د.  - َخطـــــْر!!مـــــــــــــا    ُســــــــرَّ 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=524&controller=product&id_lang=3: تسّوق  الكتاب 

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=523&controller=product&id_lang=3:دمـةوالمق  الفهرس

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf 
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 )التـــراث العـــربإسالمـــيفـــي    لنفـــس( ا " سخــــــــونالرّ "ا مكتبيـــة الرقميـــةسلسلــة الال -

ـــــي ــ ـــ ــ ــ ــ ــالم أّمتـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   امرئــــيصــــادق السّ  د. -  أعــ
  2022 ربيع -التاسع عشر   اإلصدار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=508&controller=product&id_lang=3 : الكتابتسّوق    

 product&id_lang=3found.com/index.php?id_product=507&controllerhttp://www.arabpsy=:الفهرس والمقدمـة

www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT19/eBT19SS2022-Content.pdf 
 

 )افتتاحيـات  ،فهــارس( الدليــــل - " ونسخــــــــاالرّ  " الرقميـــــة المكتبية السلسلة -

 )2022بدايـــــة من االصـــــدار التاســـــع عشـــــر ( ربيع   :الثانيزء  الج

حميل الدليل من المتجر اإللكترونيت  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=510&controller=product&id_lang=3 

 تحميل الدليل من الموقع العلمي
Aldaleel2022.pdf-Dalil/eBT-www.arabpsynet.com/Rassikhoun 

 

  ة في علوم وطب النفسمحكمّ رقمية  إصدارات مكتبية    - "نفسانـــي" العربي الرقمي  سلسلـة الكتاب - 

 2022 شتاء 70 اإلصدار

َمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي   - والتخّطي  االسترداد
 والتحليل النفسي كما االجتماعي والفَّنيّ 

 ) أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية، لبنان( ــوربروفيســــور علــــي زَْيعـــ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3 : الكتاب تسّوق  

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=511&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 دارات مكتبية في الثقـافة النفسانيةإص-" "وفي أنفسكم الرقميـــــة المكتبية السلسلة -

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

  2021 شتاء 25 اإلصدار

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

  من المتجر تحميل الفهـــرس والمقدمـــة
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3 

  

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... "والتطوراإلنسان   "الرقمية  كتبيةلما  السلسلــــة  - 
 الثالث) الجزء( اإليقـاعحيوى التطوري نظرية الطبنفسى

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

  bpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3w.arahttp://ww:الفهرس والمقدمـة

  

ـــــــــدارات نفسانيـــــــــــة حديثـــــــــــة     إصـــــــ
  الباري قـاسم صالح معن عبد - ريسالــعـنـــــف األ 113كتـــاب االسبـــوع رقم  

http://arabpsynet.com/Documents/BR113MaanFamilyViolence.pdf 

  الباري قـاسم صالح معن عبد - )علم النفس الحقوقي (القـانوني 112المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://arabpsynet.com/Documents/BR112MaanLegalPsychology.pdf 

  الباري قـاسم صالح معن عبد - تعزيز دافعية الطالب 111كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://arabpsynet.com/Documents/BR111MaanBoostStudentMotivation.pdf  

 الغالي أحرشاو - اللغة والمعرفيَّة... دراسات في اكتساب العربية وتعلمها
http://arabpsynet.com/Documents/BR1AharchaouLang&Cognition.pdf  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=508&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=507&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT19/eBT19SS2022-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=510&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/Rassikhoun-Dalil/eBT-Aldaleel2022.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=511&controller=product&id_lang=3
index.php?id_product=495&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3
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
http://arabpsynet.com/Documents/BR113MaanFamilyViolence.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR113MaanFamilyViolence.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR113MaanFamilyViolence.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR113MaanFamilyViolence.pdf


 

  

 
 2022ربيع    37العـــدد   -"  نفسانيـــــــــة ــــــــربصائـ"

 مقـاربــــة مـــــن منظـــور إسالمــــي… التحليـــــل النفســــي  الملـــف:  
 المشرف على الملف: د. تهاني هاشم خليل عابدين  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=521&controller=product&id_lang=3:لعددتحميل ا    

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=520&controller=product&id_lang=3 
 

  الثانيالجزء   -  الدليـــل"" بصائر نفسانية"  العربية المجلة -

 2022 ربيع 37إلى العدد    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" قـاعدة بيانات "األبحاث والدراسات"

 " بصائر نفسانية«مجلة  من   37إثراء قـاعدة البيانات بملخصات أعمال العدد  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1907388616317352&set=a.308761169513446   

  
 

  "  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"قريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ... 

  2022 صيف - 38العــــدد   -
  التواصل االجتماعي نموذجامواقع  ادمان االتصال باالنترنت... الملف:  

 )الجزائر) وأ. د. زهرة بن مجاهد (مصرالمشرفون على الملف: أ. د. خالد الفخراني (  

  )2022 جوان 30(أخر أجل لقبول االعمال  تمديد  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1930296677359879&set=a.308761169513446 
 

  (العدد االخير) محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -
 2022شتاء   -2021 خريف – 74العدد  

 وي  طفـــى عشـــد. مص أ. -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 

 

 الخامس  الجزء   - "الدليـــل" نفسانيـــــــــــــــــــات"  العربية المجلة -

 2022شتاء   -2021ريف  خ–74العدد  ى  إل  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 74 العدد أعمالملخصات  ب بياناتال قـاعدة إثراء

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1878389779217236&set=a.308761169513446 

  األعـــــــــداد القـادمـــــــةملفــــات   -"  ـــــــاتــــــنفسانيــــــ "
 2022ربيع   – 75العــــدد   -

 جتمعاتنا اإلسالمية لتحقيق التعايشبول االخر في مالملـــف: سيكولوجية االختالف وق

 (مشروع "لتعارفوا" لتفكيك تحصينات التعصب وثقـافة الكراهية)
، الجزائــــر 2سطيف - قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا   - اشراف: أ.د خالد عبد السالم  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1930294674026746&set=a.308761169513446   

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=521&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=520&controller=product&id_lang=3
-	www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1907388616317352&set=a.308761169513446  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1930296677359879&set=a.308761169513446
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
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1878389779217236&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1930294674026746&set=a.308761169513446  


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

www.arabpsynet.com/Weekly/NL235-236-237/NewsL235-236-237-240622.pdf    http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

     

 

  موسى الزعبي -بين الغضب الفطري الصحي والغضب المرضي   
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy17.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي - ــــوت إضطـــــــــــــــــــــــرارا !!ــــــــــــــالمـــــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiForcedSuicide.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي - طب النفسي!!!الدكتور علي كمال أولعني بال  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN20Years.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي -  شبكة العلوم النفسية العربية والكدح المتسامق!!
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN20Years.pdf  

 الغالي أحرشاو - ابداء الرأي حول المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية

OpinionAhrachaou.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/APN  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 الرخـــاوييحيـــى   - ) الفصل الثامن: األبعاد وفن حركية التصنيف30” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190622.pdf  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 لرخـــاوييحيـــى ا - )3) الفصل السابع: التشخيص (29” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180622.pdf  

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 الرخـــاوي  يحيـــى - ) 28” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120622.pdf  

 يـــى الرخـــاوييح - ”التشخيص“) الفصل السابع: 27” (المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة فنية“ 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110622.pdf 

ــاوي -  )4س: التاريخ العالقـاتى () الفصل الساد26” (المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة فنية“   يحيـــى الرخـ
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050622.pdf 

ــاوي -  )3) الفصل السادس: التاريخ العالقـاتى (25” (بمهارة فنيةكية: بحث علمى  المقـابلة الكليني“  يحيـــى الرخـ
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040622.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي - )24” (فنية  المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة“الكتاب الثانى: 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290522.pdf  

 الرخـــاوي  يحيـــى -  )23” (المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة فنية“الكتاب الثانى: 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280522.pdf 

 
 
 

 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: زةفتح باب الترشح للجائ

  ة العربيةالجوائز على شبكة العلوم النفسيدليل  
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm وقع العلمي: المعلى  

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

  : خصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمةالش
 http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2021.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy17.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiForcedSuicide.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN20Years.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN20Years.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/APN-OpinionAhrachaou.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190622.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180622.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120622.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110622.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050622.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040622.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290522.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280522.pdf 
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf
 http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2021.pdf
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
facebook.com/arabpsyfound
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL232-233-234/NewsL232-233-234-270522.pdf
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com



