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  2022- 2021اسبـــوع منجزات "مؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة" للسنة االكاديمية  
 2022أوت    9 إلىأوت    3من  

  )2022للعام    قبـــل العطلــة السنويـــة  األخير األسبوع(
 

 2022أوت    03 األربعاء
 : المحطات والمواعيــد العلميـة السنويــة1هل تعلـــــم

AgendaSept21August22.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/APN  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5185087241574341&set=a.2626032930813131  

   

 2022أوت    04الخميس  

 المجالت والدوريات والنشرات االخبارية في علوم وطب النفس :2هل تعلـــــم  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5187245318025200&set=a.153967724686343   

 

 2022أوت    05الجمعة  

 : االصدارات المكتبية الرقمية في علوم وطب النفس3هل تعلـــــم  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5190027031080362&set=a.153967724686343   

 

 2022أوت    06السبت  

 : المعاجم والموسوعات في علوم وطب النفس4هل تعلـــــم  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5192421950840870&set=a.153967724686343  

 

 2022أوت    07األحد  

 : الجوائز والتكريم5هل تعلـــــم  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5195215320561533&set=a.2626032930813131   

 

 2022أوت    08 اإلثنين

 " .الموقع العلمي " ش.ع.ن :منجزات 6هل تعلـــــم  
http://www.arabpsynet.com/ 

//www.facebook.com/photo/?fbid=5198153113601087&set=a.153967724686343https:   
 

 2022أوت    09 الثالثاء

 المتجــر اإللكترونــيمنجزات  :  7هل تعلـــــم  
http://www.arabpsyfound.com 

?fbid=5200667726682959&set=a.153967724686343https://www.facebook.com/photo/  
  

 لــ" نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي"   الثالثاليوم السنوي  
 مؤسســـة العلـــــوم النفسيــــة العربيـــــــة

 :بــ 2022سبتمبر   1تحتفـــــل يوم  

 "ويلــ " نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحي  الثالثاليوم السنوي  
 للبروفيسور يحيى الرخاوي
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 آخر االصدارات -

 

 عشر على الويب  السادسبمناسبة دخول النشرة اليومية "اإلنسان والتطور" عامها  
  تونس –جمال التركي   - علّنا نفي باليسر من حقّه علينا وعلى انساننا، وعلى االنسان في العالمين...

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5264889760260755&set=a.153967724686343  
  

 نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي
 مقتطفــــــات حـــول النظريــــة

 بروشير المقتطفـات
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBiorhythmicPsyBr1.pdf 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5264937606922637&set=a.153967724686343 
 

  سلسة االصدارات المكتبية الرقمية " االنسان والتطور" 
   2022 اإلصدار الخامس والعشرون: خريف -

)4نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي (الجزء    
 )الفهـرس والمقدمـة ( تحميل حر

Content.pdf-arabpsynet.com/Rakhawy/Rak22Autumn20http://www. 

 تسّوق الكتاب الرقمي من المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=538&controller=product&id_lang=3 

 

 "االنسان والتطور السابقة"ة االصدارات المكتبية الرقمية  لسلس
 2020اإلصدار الثاني والعشرون: ربيع   -

 )1نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي (الجزء  
 )الفهـرس والمقدمـة ( تحميل حر

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak22Autumn20 

 تسّوق الكتاب الرقمي من المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3 

 2020اإلصدار الثالث والعشرون: ربيع   -
 )2نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  

 )الفهـرس والمقدمـة ( تحميل حر
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak23Autumn20-Content.pdf 

 تسّوق الكتاب من المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3 

 2020والعشرون: ربيع   اإلصدار الرابع -
 )3نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  

 )الفهـرس والمقدمـة ( تحميل حر
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak24Winter21-Content.pdf 

 تسّوق الكتاب من المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 

 

  الجوائز والتكريم

 مؤسسة العلوم النفسية العربية تكرّم األستاذ الدكتور يحيـى الرخـاوي

 2004 ـــــــــــامالع -
 " التكريم بلقــب " الراسخـــون فــي العلـــوم النفسانيـــة

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounRakhawy.pdf 

 2013 العـــــــــــام -

 " "المفـلحـــون فــي علـــوم وطب النفس التكريم بلقــب 

http://www.arabpsynet.com/Prize2013/Prizes-Al-Muflehun2013.pdf 

 2019 العـــــــــــام -
 "التكريم بلقب "الكادحون في علوم و طب النفس 

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2019.pdf 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5264889760260755&set=a.153967724686343
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBiorhythmicPsyBr1.pdf
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http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounRakhawy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prize2013/Prizes-Al-Muflehun2013.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2019.pdf


 
  

 2022/ صيف   38العـــدد   -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

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

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

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  – 24-23 من 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 

  

 سانية "بصائر نف«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  
  

  (العدد االخير) محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتــــــــــــنفساني"  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  واالفتتاحية 

 الخامس  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   

 
 
 
  

  ة في علوم وطب النفسمحكمّ رقمية  إصدارات مكتبية    - نفسانـــي"" العربي  الرقمي  الكتاب  سلسلـة - 
 2022صيف   71 اإلصدار -

ـــــي ــ ــي المعرفــ ــ ـــ ــم االجتماعــ ـــ ــ ــات التعلــ ـــ ــ ــة نظريــ ـــ ــ ــــة الشخصيــ ــ ــ  وسيكولوجيـ

  )الجزائر  -علم النفس( البروفيسور البشير معمرية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=533&controller=product&id_lang=3 : الكتابتسّوق    

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=532&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 2022خريف   72 اإلصدار -

ــا علـــى السلـــوك اإلنسانـــي ــة وتطبيقـاتهـ ــم وفي الشخصيـ  النظريـــة اإلجرائيـــة فــي التعلـ

  )الجزائر  -علم النفس( يسور البشير معمريةالبروف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=536&controller=product&id_lang=3: تسّوق  الكتاب 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=535&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 ــــــــــــــــــا... قريبـــــــــــ أفكار نفسية...فـلنحيينه حياة طيبة - ســــــوّاها "" وما  سلسلة   -

  ية لحياة طيبةانأفكار نفس 
  صادق السامرائي. د - 2022خريف  –الحادي عشراإلصدار  

13446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1980349199021293&set=a.3087611695   
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  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... اإلنسان والتطور" "المكتبية الرقمية  السلسلــــة - 

 )الرابع الجزء( اإليقـاعحيوى التطوري نظرية الطبنفسى

  (مصر) بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي -  2022 خريف    25اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=538&controller=product&id_lang=3 :الكتابتسّوق    

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=537&controller=product&id_lang=3:الفهرس والمقدمـة

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

   2022 صيف / الخامس والعشروناإلصـــدار   - 

  )الناسالى سورة    الشرح: من سورة   15(الجـــزء   قرآنيةر  أذكــــا

  Karib25.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=534&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  

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

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

 من الكتـــــاب  الثامنالجـــزء  إهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart8.pdf  

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

 ) فهرس و مقدمة الكتاب ( تحميل حر
fContent.pd-http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB69/eB69ZM2021 

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

 

 ختلـــفالرؤيــــة ... من منظـــور م ."مقـاربـــــــــــاتالسلسلة المكتبية الرقميـــــة " -

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

  2022 ربيع - الثامناالصــــدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=524&controller=product&id_lang=3: تسّوق الكتاب 

  uct=523&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_prod:الفهرس والمقدمـة
 

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

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 : 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  

ـــــــــدارات نفسانيـــــــــــة حديثـــــــــــة     إصـــــــ
  الباري قـاسم صالح معن عبد -نـــــــــــة السيكوباتييـــــحكم :) 114(كتـــاب االسبـــوع  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR114MaanPsychopathicWisdom.pdf 

ــة   :)115 (كتـــاب االسبـــوع   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   الباري قـاسم صالح معن عبد - الــشــخـصـيــ
nts/BR115MaanPersonal.pdfumehttp://www.arabpsynet.com/Doc 

  الباري قـاسم صالح معن عبد - علم النفس المرضي :) 116(كتـــاب االسبـــوع  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR116MaanPsychopathology.pdf  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=538&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=537&controller=product&id_lang=3
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www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart8.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apnebooks/eB69/eB69ZM2021-Content.pdf
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=524&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=523&controller=product&id_lang=3
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www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=507&controller=product&id_lang=3
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http://www.arabpsynet.com/Documents/BR114MaanPsychopathicWisdom.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR115MaanPersonal.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR116MaanPsychopathology.pdf 
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 ترجمة : خالد إبراهيم الفخراني -بين االنتباه والوعي: أدلة من علم النفس العصبي التباين

http://arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyVarietiesAttention&Consc.pdf 

  ـــــادق السامرائــــيص - )1) التقديس والتأليس!! (335ومـا سـواهـــــا (
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa335-160822.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي - )2) التقديس والتأليس!! (336( ومـا سـواهـــــا
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa336-030922.pdf 

إلى     التكاثر   من”(الجنس   غريزة“الباب األول: )” 1الطب النفسى والغرائز (“ات من كتاب: فـمقتط
  يحيـــى الرخـــاوي - )2لغة كاملة ( ”: فى ذاته“  الفصل الثانى :الجنس     التواصل) 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130822.pdf 

إلى     التكاثر   من”(الجنس   غريزة“الباب األول: )” 1الطب النفسى والغرائز (: “بمقتطفـات من كتا
 يحيـــى الرخـــاوي - ”الجنس والجسد“الفصل الثالث     التواصل) 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140822.pdf 

إلى     التكاثر   (من” الجنس   غريزة“) الباب األول: 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
 يحيـــى الرخـــاوي - )1” (الجنس، وتحرير المرأة..!!“الفصل الرابع     التواصل) 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200822.pdf 

إلى     التكاثر   (من” لجنسا   غريزة“الباب األول:  )1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
  يحيـــى الرخـــاوي -)2” (الجنس، وتحرير المرأة..!!“الفصل الرابع     التواصل) 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210822.pdf 

إلى     ثراالتك   (من” الجنس   غريزة“) الباب األول: 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
  يحيـــى الرخـــاوي - )3” (االنحراف الجنسى“الفصل الخامس     التواصل) 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030922.pdf 

  التكاثر   من”(نسجال   غريزة“] الباب األول: 1)” [1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
  يحيـــى الرخـــاوي - [2[  التواصل) إلى   

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040922.pdf 

 

 

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

  2022 للعام "النفس وطب علوم في الممّيزون" بلقبالفـائز     كريمت
 فتح باب الترشح للجائزة

 http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

  الجوائز على شبكة العلوم النفسية العربيةدليل  
 وقع العلميعلى الم

  http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm   

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

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