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

  
  
  

 سنـــة هجريـــة مباركــــة
 بخيــــر  كمءعزاأو كــل عــام وأنتــم  

 1444أخلص واصدق التهاني بالعام الهجري  
 نا، فـامتفـأوطاننا، افمجتمعاتن، بإنساننارقيا   ،بكم نرقي، ومعكم نسير الدرب

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1957353621320851&set=a.308761169513446 
 

 ..اضحى مبارك عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين
 واإلنسان في العالمين بخير...  وأعزاءكمكل عام وانتم  

 ...، فـاّمتنافـأوطاننا، فمجتمعاتنا، بإنساننابكم نرقى ومعكم نسير الدرب رقيا  
 ...وان ليس لإلنسان االّ ما سعى

 ...نأمل اي يرقى سعينا الى مستوى عصرنا، اننا بحق نستحق واقعا أفضل مما نحن عليه
 ...ثم ٌيجزاه الجزاء األوفى ،واّن سعيه سوف ُيرى

 ...التحديات جسام، اما ان نكون، أو ال نكون، عندها نستمر مغيّبين ال وزن حضاري مستقبلي لنا
 ...وقـل اعملووووا                                                       

 د. جمال التركي
 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية

 
 
 
 

 

 في سطـــور 2022- 2021ـوم النفسيـة العربيـة" للسنة االكاديمية  ت "مؤسسـة العلاسبـــوع منجزا
 2022أوت    9أوت الى    3من  

 )2022االسبـــوع االخيـــر قبـــل العطلــة السنويـــة للعام  (
 أجنــــدة برنامــــج االسبــــــوع

www.arabpsynet.com/Documents/APN-AgendaSept21August22.pdf 
  

 )2022الفصول العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية ( جويلية  
 فصل المعاجم في علوم وطـب النفـس :2022صيـــف

  )عربي –إنكليزي    -فرنسي  ( علـوم وطـب النفـسللمعجـم "التفـاعلـي" فــي   "االصدار الفرنسي للمعجـم " التفـاعلي
 ) . جمال التركي ( تونساعـــداد: د

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1956042494785297&set=a.308761169513446  

  ) عربي -فرنسي   –نكليزي  إ ( معجـم " التفـاعلي" فــي علـوم وطـب النفـسنكليزي للاالصدار اال
 ) اعـــداد: د. جمال التركي ( تونس

&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1956040621452151    

  )فرنسي –إنكليزي    -عربي  ( اعلـي" فــي علـوم وطـب النفـساالصدار العربي للمعجـم "التفـ
 ) اعـــداد: د. جمال التركي ( تونس

om/photo/?fbid=1956039094785637&set=a.308761169513446https://www.facebook.c  
  

 "الهيئة العلمية االستشارية لـ" شبكة العلوم النفسية العربية
 2023 - 2022تركيبة األعضاء لعامي  

http://www.arabpsynet.com/ApnBoard2022.pdf 
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 آخر االصدارات -

 

  
 2022صيف  /  38العـــدد   -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 ادمــــــــان االنترنــــــــت... مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نموذجــــــــاالملـــف:  
 أ. د. فـاطمة الزهراء بن مجاهد   -أ. د. خالد إبراهيم الفخراني   على الملف:   ونالمشرف  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=530&controller=product&id_lang=3:لعددل ايتحم    

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=529&controller=product&id_lang=3   : واالفتتاحيةالفهرس  
 

  الثانيالجزء   -  الدليـــل"" بصائر نفسانية"  العربية المجلة -

 2022 صيف 38إلى 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 

  

 نفسانية "بصائر  «من مجلة   38إثراء قـاعدة البيانات بملخصات أعمال العدد   -

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

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1955358111520402&set=a.308761169513446    
 

 ) 2022صيف( " بصائر نفسانية" العربية مجلةمن   38ملــــف العــــدد    افتتاحية -

 ادمــــــــان االنترنــــــــت... مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نموذجــــــــا
  هد  لزهراء بن مجاأ. د. فـاطمة ا -أ. د. خالد إبراهيم الفخراني   

http://arabpsynet.com/apn.Journal/eJbs38/eJbs38Fakhrany&Zohra.pdf  
 

 ملفــــات األعـــــــــداد القـادمـــــــة - " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 2022 خريـــف  - 39العــــدد   -

 "العقــــــل السليـــــم فـــــي الجســـــم السليـــــم" ــــــة والصحــــــــة النفسانيــــــــةالملـــف: الرياضــ
 األردن)  -( الطب النفسانيالدكتـــور وليـــد سرحــان  : المشرف

  هـــذا الملـــفدعـــوة أطبـــاء وعلمـــاء النفـــس للمشاركـــة فـــي اثـــراء  
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1948170468905833&set=a.1485762011813350  

 2023 - 2022 شتاء 40العدد   -

 "ــط المدرســـــيالملــف: " ظاهــرة التنّمــــــر في الوســـ
 )الجزائر،  أستـــــاذة علـــــم النفـــــس(: أ.د. فـاطمة الزهراء بن مجاهد  المشرف على الملف

  دعـــوة أطبـــاء وعلمـــاء النفـــس للمشاركـــة فـــي اثـــراء هـــذا الملـــف
facebook.com/photo/?fbid=1948177398905140&set=a.1485762011813350https://www.  

 2023ربيع   - 41العدد   -

 "الملف: " البروفيسور الراحل علي كمال... موسوعة الطب النفساني
 )الطب النفساني (األردن -المشرف على الملف: د. وليد سرحان    

 :، بلقب2022مال بمناسبة التكريم العام  احل البروفيسور على كرة العلمية للر ملف خاص بالمسي
 "أولــــوا العـــزم مـــن األطبـــاء النفسانييــــن"

 3350948185918904288&set=a.148576201181https://www.facebook.com/photo/?fbid=1  

 2023صيف   - 42العدد   -

 "الملف: " بروفيســور قتيبــة شلبـــي... مسيرتـــي مــع الطـــب النفسانـــي
 )الطب النفساني (تونس  -المشرف على الملف: د. جمال التركي    

 :، بلقب2022لعام  ملف خاص بالمسيرة العلمية للبروفيسور قتيبة شلبي بمناسبة تكريمه ا
 "ـي علــــوم وطـــــب النفـــــــسالراسخــــون فــ"

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1948192995570247&set=a.1485762011813350 

index.php?id_product=530&controller=product&id_lang=3
index.php?id_product=529&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1955358111520402&set=a.308761169513446   
http://arabpsynet.com/apn.Journal/eJbs38/eJbs38Fakhrany&Zohra.pdf
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1948170468905833&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1948177398905140&set=a.1485762011813350 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1948185918904288&set=a.1485762011813350
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1948192995570247&set=a.1485762011813350


 
 2023ــــف  خريــ  - 43 العــــــدد -

 "" تاريـــــخ الطـــب النفسانــي االسالمــــــي الملــــــف:
 )العـراق / انكلتـرا  –(الطـب النفسانـي  المشرف على الملف: د. وليـد خالـد عبـد الحميـد    

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1949492415440305&set=a.308761169513446 

  2022 ربيع -37ملحق العدد    -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
  ركيالت  لد. جماإشراف:  -  عشـــوي مصطفــــى للبروفيســـور 3 لعلميـــــــــــــــــــــةل اعمــــــــــــــــــــااال  

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

   في علـــوم وطـــب النفـــس " 2022" الشخصيـــة العربيـــة للعـــام  

  June2022.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37تحميل العدد: رابط  

   June2022.pdf-Jbs37Contenthttp://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/e: واالفتتاحيةالفهرس  

  June2022.HTM-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37/eJbs37: خصاتالمل

  

  )(العدد االخير لوم وطب النفسفي ع  محكمةمجلة   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -
 2022شتاء   -2021 خريف – 74العدد  

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

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  واالفتتا حية 

 الخامس  الجزء   - الدليـــل"" ـــــــــــــــــاتنفسانيــ"  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 

 

  اد القـادمـــــــةألعـــــــــدملفــــات ا -"  ـــــــاتــــــنفسانيــــــ "
 2022ربيع   – 75لعــــدد  ا -

 الملـــف: سيكولوجية االختالف وقبول االخر في مجتمعاتنا اإلسالمية لتحقيق التعايش

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

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

ـــــــــــة العربيــــــــــــة لعلــــــــــــم ال  )ـــــــــــــــة محكمـــــــــــــــةمجلــــــة علمي( نفــــــــــــسالمجلـــ
 2022صيف   13العــــــدد   7المجلــــد  

 http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/ajopsy13.pdf: رابـــــط ملخصات العـــــدد

  ajopsy.htm-http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/index: شبكةالدليل المجلة على  

  

 )ونوعية الحياة  والوقـايةتصدر عن مخبر علم النفس الصحة    فصليةدورية  ( ةس الصحم نفـات في علة دراسـمجل
  2022جوان    - 02العـدد:   - 07المجلـد: 

 رئيسة التحرير: ا.د زناد دليلة
   www.arabpsynet.com/Journals/HPS/HPS7.2.pdf:رابط فهرس العدد

 HPS.htm-http://www.arabpsynet.com/Journals/HPS/index: شبكةالرابط دليل المجلة على  

  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/739:رابط دليل المجلة على الويب

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1949492415440305&set=a.308761169513446
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37-June2022.pdf
://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37Content-June2022.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37/eJbs37-June2022.HTM
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=1930294674026746&set=a.308761169513446  
 http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/ajopsy13.pdf
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https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/739


 

  

 )(مجلة علمية دولية نصف سنوية مجلة دراسات في سيكولوجية األنحراف
 12/ العـدد التسلسلي   2022جوان    - 01العـدد:   - 07المجلـد: 

 الجزائر  -  1تصدر عن مخبر التطبيقـات النفسية في الوسط العقـابي بجامعة باتنة  
 www.arabpsynet.com/Journals/ASJP/ASJP7.1.pdf: رابـــــــــــط الفهــــــــــــــــرس

 ASJP.htm-www.arabpsynet.com/Journals/ASJP/index: دليـــــــــــل المجلـــــــــــة

  https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/704 :رابط المجلة على المنصة
  

  

 

  )تونس( التركـــي جمـــالد.  اعداد    -  نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر - "دعـــــــان إذا ـــــبقريــ"
 

   2022 صيف / الثالث والعشروناإلصـــدار   - 

  : من سورة الطالق الى سورة اإلنسان) 13(الجـــزء   قرآنيةأذكــــار  
  Karib23.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي

  index.php?id_product=528&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  

   2022 صيف / الرابع والعشروناإلصـــدار   - 

  : من سورة التكوير الى سورة الضحى) 14(الجـــزء   قرآنيةأذكــــار  
  Karib24.pdf-p://www.arabpsynet.com/apneBooks/eBhtt :تحميل حر من الموقع العلمي

  3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=531&controller=product&id_lang=: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  

  سفي علوم وطب النف 2022كتاب العام  
ــة ــرة واللغــ ــ ـــة الفطــ ـــل إلـــى سيكولوجيــ   مدخـ

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

 من الكتـــــاب  السابعالجـــزء  إهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart7.pdf 

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

  
 

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

  )العــــراق / أمريكــــا  - الطــــب النفسانـــــي  (ائي  السامرّ صــــادق   د.  - َخطـــــْر!!ُســــــــرَّ مـــــــــــــا  

  2022 بيعر  - الثامناالصــــدار  
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:الفهرس والمقدمـة
 

 )لنفـــس فـــي التـــراث العـــربإسالمـــي( ا " سخــــــــونالرّ "ا سلسلــة المكتبيـــة الرقميـــةال -

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

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

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=507&controller=product&id_lang=3:الفهرس والمقدمـة

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

www.arabpsynet.com/Journals/ASJP/ASJP7.1.pdf
ASJP/index-ASJP.htm
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/704
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib23.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib24.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=528&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=531&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart7.pdf
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB69/eB69ZM2021-Content.pdf
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=524&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=523&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=508&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=507&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT19/eBT19SS2022-Content.pdf


  

  ة في علوم وطب النفسمحكمّ رقمية  إصدارات مكتبية    - نفسانـــي"" العربي  الرقمي  سلسلـة الكتاب  - 
ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي  َمْعَجمة مفـاهيم   - والتخّطي  االسترداد

 والتحليل النفسي كما االجتماعي والفَّنيّ 

 2022 شتاء 70 اإلصدار

 ) أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية، لبنان( بروفيســــور علــــي زَْيعـــــور

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

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

 

 إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية-" "وفي أنفسكم الرقميـــــة المكتبية السلسلة -

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: تحميل الفهـــرس والمقدمـــة

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... اإلنسان والتطور" "المكتبية الرقمية  السلسلــــة - 
 الثالث) الجزء( اإليقـاعحيوى التطوري نظرية الطبنفسى

  (مصر) بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي - 2021 شتاء24إلصدار  ا
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:المقدمـةالفهرس و 
 
  

  

 

  الي أحرشاوأ.د. الغ  -الدماغ والذهن في ظل العالقة بين علم النفس وعلوم األعصاب
Brain&MindRelPsyNeuroSc.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Aharchaou   

  أ د. صـــــادق السامرائــــي -!!الموت النفسي
PsychologicalDeath.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Samarrai   

نبض المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من:   
  ــاويبروفيسور يحيـــى الرخـ -) 40” (بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250722.pdf   

  أ د. صـــــادق السامرائــــي -)2على هامش اإلنتحار!! () 332ومـا سـواهـــــا (
250722.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa332   

  أ د. صـــــادق السامرائــــي -)2على هامش اإلنتحار!! () 332ومـا سـواهـــــا (
180722.pdf-ttp://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa331h   

 أ د. صـــــادق السامرائــــي - !!هــــــل البــــــوح شعــــــر؟.. مقـاربــــــة نفسانيــــــة
om/Documents/Doc.SamaraKeraeetNakdia.pdfhttp://arabpsynet.c   

 ") من مجلة " بصائر نفسانية2023(خريف   43كلمة استهالل ملف العدد   :تاريخ الطب النفساني اإلسالمي
 وليد خالد عبد الحميد د.–

EditorialAbdelhamid.pdf-synet.com/Documents/TopicEjbs43http://arabp   

نبض المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -) 38” (بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170722.pdf  

نبض المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
   بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -) 37” (بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160722.pdf  

http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=511&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=495&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=494&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Aharchaou-Brain&MindRelPsyNeuroSc.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Samarrai-PsychologicalDeath.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250722.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa332-250722.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa331-180722.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraKeraeetNakdia.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/TopicEjbs43-EditorialAbdelhamid.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170722.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160722.pdf 


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

www.arabpsynet.com/Weekly/NL238-239-240/NewsL238-239-240-290722.pdf                       http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

     

   علي عبد الرحيم صالح -بيرلين لإلجادة  مقياس   -نظرية كريسي في الشخصية
PearlinMasteryScale.pdf-www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Aly   

 د. السر أحمد سليمان -الذبح أمام األطفـال وآثاره النفسية وكيفية التعامل معها
Children&Shock.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocSirkatm   

نبض المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  سور يحيـــى الرخـــاويبروفي -) 2) الفصل العاشر الموجز والتقرير والصياغة (36” (بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100722.pdf   

نبض المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  يـــى الرخـــاويبروفيسور يح -) 1) الفصل العاشر الموجز والتقرير والصياغة (35” (بمهارة فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090722.pdf   

 علي عبد الرحيم صالح -)النتائج-القياس-المفـاهيم-لفرضيات(ا . . .نظرية كريسي في الشخصية
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsychoKeirseyPersonalityTheory.pdf   

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )34” (فنية

khawy/RakD030722.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Ra   

المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة  “الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
  بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -)33” (فنية

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020722.pdf 
   
 
 

 2022 للعام علوم وطب النفس""الممّيزون في   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  
   exPrize.htmhttp://arabpsynet.com/Prizes/Ind 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 

 

 

  ؤسسة العلوم النفسية العربيةفي م 2022 العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3 

 الراســـــخ الشريــــك عصوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

  المميّــز  الماســـي الشريــــك عصوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

 الماســي الشريــــكعصوية  
arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3http://www.  

www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Aly-PearlinMasteryScale.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocSirkatm-Children&Shock.pdf 
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