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 النفس وطب علوم في المؤسسة  وموسوعات لمعاجـــم السابع السنـــوي األسبوع
  2023 - 2022والجامعية    األكاديميةبمناسبة استهالل السنة  

 2022ـــر  سبتمبــ 08 إلى 02مـــن  
  2022سبتمبر   02

 

  : د جمال التركي  إعداد - المعجـــم "الُموسَّـــع" فــي علـــوم وطـــب النفـــس
 فرنسي) –إنكليزي  - (عربيالنفـــس   وطـــب علـــوم فــي "العربـــــــــي  عــــــــالُموسَّـ"  

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3 

 )رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aefFree.pdf 

  عربي) -فرنسي   –(إنكليزي   النفـــس وطـــب علـــوم فــي "زيـــــــــاالنكلي ــعـــــالُموسَّـ"
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3 

 )االول ( مجانــــي  رابط تحميــل مصطلحات الحرف
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaFree.pdf   

   

***   ***   *** 

 عربي) –إنكليزي    -(فرنسي   النفـــس وطـــب علـــوم فــي  يـــــــرنسالف "عــــالُموسَّـ"
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=14&controller=product&id_lang=3 

 ) رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaFree.pdf 

 "الموّسع"لوحة االعالن عن اصدارات المعجم  
PubBr/APF.MouwassaPubBr.pdf-http://arabpsynet.com/AFP  

 

  2022 سبتمبر 03
  

 ــح الموحّـــد" فــي علـــوم وطــــب النفــسلالمعجـم "المصط
 معجم مشترك من انجاز نخبة من أبرز أطباء وعلماء النفس العرب

  فرنسي) –إنكليزي  -(عربي النفـــس وطـــب علـــوم فــي "العربـــــــــي  دــــــالموّحـ"  

 (سوريا)دالرحمان ابراهيم  عب – (مصر)اشـــراف: عبدالستار إبراهيم  
 اعــــداد: جمال التركي ( تونس )

  كريمة عالق ( الجزائر ) – (السعودية)عبدهللا الطارقي   – (سوريا)مراجعــة: يوسف لطيفة  
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3 

 ) ( مجانــــي رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf 
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http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf


 آخر االصدارات -

 

  عربي) -فرنسي   –(إنكليزي   النفـــس وطـــب علـــوم فــي" زيـــــــــاالنكلي دـــــــالموّحـ"

 مالك بدري ( السودان ) –اشــــراف: أحمد عكاشة( مصر ) 
 جمال التركي ( تونس ) اعـــداد:

  فـارس كمال نظمي( العراق ) –عـــة: وليد سرحان ( االردن ) مراج
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3 

 ) رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Eng.pdf 

 

***   ***   *** 

  عربي) –إنكليزي    -(فرنسي   النفـــس وطـــب علـــوم فــي "يــــــــالفرنس ــدـــالموّحـ"

 ( المغرب ) النابلسي ( لبنان )،الغالي احرشاو أحمد اشــــراف: دمحم
 جمال التركي ( تونس ) اعـــداد:

 ( تونس )فرنسا ) ،مصطفى شكيب( المغرب )،يسر معلى   - مراجعـة: عبدالهادي الفقير( المغرب
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3 

 ) ط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــيراب
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Fr.pdf 

 

  2022سبتمبر   04
  

 : جمال التركيإعداد -سالمعجـــم "الوجيـــز" فــي علـــوم وطـــب النفـــ

 فرنسي) –إنكليزي  -(عربيالنفـــس   وطـــب علـــوم فــي "العربـــــــي زـــالوجيـــ"
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

//www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3http: 

 )رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://arabpsynet.com/eDictBooks/ALIF.aefShort.pdf  

***   ***   *** 

 عربي) - فرنسي   –(إنكليزي   النفـــس وطـــب علـــوم فــي "زيـــــــاالنكلي زـــالوجيـــ"
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound 

 ) رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaShort.pdf  

 ***   ***   *** 

 عربي) –إنكليزي    -(فرنسي   النفـــس وطـــب علـــوم فــي "يـــــــــالفرنس زــــــالوجيــ"
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

nd.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfou 

 ) رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaShort.pdf   
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  : د جمال التركيإعداد -  " في علم النفس الجنسيالمعجم "المختص
  الجنسي النفس علم في"  المختص العربــــــــــــي"

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3 

 ) رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictSexualArFree.pdf 

***   ***   ***

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Eng.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Fr.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaShort.pdf
http://arabpsynet.com/eDictBooks/ALIF.aefShort.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaShort.pdf 
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictSexualArFree.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3


 
 الجنسي النفس علم " فيزيـــــــص االنكليـــــــــالمخت"

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3 

 ) رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictSexualEngFree.pdf 

***   ***   *** 

 الجنسي النفس علم في "يــــــــــص الفرنســــــــــالمخت"
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3 

 ) رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictSexualFrFree.pdf  

 

  : د جمال التركيإعداد -  اضطرابات الوجدانالمعجم " المختص " في  
  الوجدان اضطرابات في"  المختص العربــــــــــي"

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3 

 )رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictAffectiveArFree.pdf  

 

 الوجدان اضطرابات في " زيــــــــص االنكليـــــالمخت"
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3 

 )رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
ss/Eng.efa/DictAffectiveEngFree.pdfhttp://arabpsynet.com/AlMukhta  

***   ***   *** 

 الوجدان اضطرابات في "يـــــــص الفرنســـــــــالمخت"
 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة

ttp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=393&controller=product&id_lang=3h 

 ) رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول ( مجانــــي
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictAffectiveFrFree.pdf  

  

  2022 سبتمبر 06

 جمــــال التركــــي :اعـــداد -فــي علـــوم وطـــب النفـــس " المبرمــــــج"يوم "ســـي دي " المعجـــم  

الكامـــل / سي دي" االصـــدار ا العربـــي االنكليـــزي / سي دي"  أربعــــة اصــــدارات: سي دي" االصـــدار  
 االصـــدار العربـــي الفرنســـي / سي دي" االصـــدار ا االنكليـــزي الفرنســـي

 رابط المعاجم على الموقع العلمي للشبكة
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IndexElmoubarmaj-Ar.htm&current_c2=5 

 رابط المعاجم على المتجر االلكتروني للمؤسسة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=29&controller=category&id_lang=3 

 

  2022 سبتمبر 07 -
  

 جمــــال التركــــي :اعـــداد - فــي علـــوم وطـــب النفـــس" التفـاعلــــي"الشبكـــي    المعجـــم 
 )فرنسي –إنكليزي    -عربي  العربي (" التفـاعلــــي"المعجـــم الشبكـــي  

 بحث عن ترجمة مصطلح نفساني عربي
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm 

 أصف ترجمة مصطلحات عربية
http://arabpsynet.com/propar/arPropForm.htm 

 صفحة المصطلح النفساني العربي غلى الفـايسبوك
arkshttps://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictAffectiveArFree.pdf
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictSexualEngFree.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictSexualFrFree.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=393&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Eng.efa/DictAffectiveEngFree.pdf
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Fr.fea/DictAffectiveFrFree.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IndexElmoubarmaj-Ar.htm&current_c2=5
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=29&controller=category&id_lang=3
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm
https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks
http://arabpsynet.com/propar/arPropForm.htm


 

  

***   ***   *** 
Dictionary “Attafa3ly” of Psychiatry & Psychology 

English - French – Arabic 
Search for the translation of an English psychological term 

http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm 

Add translation of English terms 
http://arabpsynet.com/propeng/engPropForm.htm 

"Attafa3ly" English on facebook 
https://www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks  

 

***   ***   *** 
Dictionnaire "Attafa3ly" de psychiatrie & de psychologie 

Français - Anglais – Arabe 
Rechercher la traduction d'un terme psychologique français 

http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm 

Ajouter la traduction des termes français 
http://arabpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm 

“Attafa3ly” français sur facebook 
https://www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks  
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 ــان إبراهيــــــماعداد: عبــــــد الرحمــــ - فــي علـــوم وطـــب النفـــس " " الموسوعـــــــات
 ) موسوعــــــة األعــــــالم في العلــــــوم النفسانيــــــة ( الجــــــزء االول

 الموسوعـــــــات " على المتجر االلكتروني "
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3 

 ) حـــرف األلــــف ( اصدار واحد -" رابط تسّوق الجـزء االول من موسوعة " األعالم
syfound.com/index.php?id_product=72&controller=product&id_lang=3http://www.arabp 

 

  النفسانيــة العلــوم لتوطيــن السابع السنــوي اليــوم...2022سبتمبر  14 
  الســـودان  - " الذكـــرى العاشرة الختفـــاء البروفيســـور عمـــر هــــارون الخليفــــة  

 نفســــة العربيــــة"تنظيــم مؤسســـة العلـــــوم ال
"   

  العربية  كلمة رئيس مؤسسة العلوم النفسية  
 البروفيســـــــور عمـــــــر هـــــارون الخليفـــــة... العالــــــم الغائـــــب

  ـــــــــيالذكـــرى العاشـــرة الختفــاء رائــــد توطيــــن العلــــوم النفسانيـــــــــة فــــي الوطــــــــــــن العرب
 د. جمـــال التركــــي

 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38SuppTurky.pdf  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5300050393411358&set=a.153967724686343  
 

  ملفـات المجالت – اهتمــت بتوطيـــن العلـــوم النفسانيـــة  التياالعمــال  
  العربيةالصادرة بملفـــــات المجــــــالت الرقميــــــة لمؤسسة العلوم النفسية  األعمال  فهرســــة   

  سكرتيرية مؤسسة العلوم النفسية العربية: إعـــداد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38SuppJournals.pdf  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5300429056706825&set=a.153967724686343 
 

  رقمية  صـــدارات مكتبيــةا –اهتمــت بتوطيـــن العلـــوم النفسانيـــة    التياالعمــال  
  لمؤسسة العلوم النفسية العربية قميــــةالصادرة بسلسلـــة الكتـــب الر فهرســــة االعمـــال  

  : سكرتيرية مؤسسة العلوم النفسية العربيةإعـــداد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38SuppBooks.pdf  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5300503960032668&set=a.2626032930813131  
 

http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm
https://www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks 
http://arabpsynet.com/propeng/engPropForm.htm
https://www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks 
http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm
http://arabpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=72&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38SuppTurky.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5300050393411358&set=a.153967724686343 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38SuppJournals.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5300429056706825&set=a.153967724686343
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38SuppBooks.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5300503960032668&set=a.2626032930813131 


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL244-245/NewsL244-245-160922.pdf                       http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

  
  

  الشبكةقـاعدة بيانات   –االبحاث والدراسات اهتمــت بتوطيـــن العلـــوم النفسانيـــة  
  الموقع العلميث المهتمة بالتوطين المدرجة في قـاعدة بيانات  فهرسة الدراسات واألبحا

  : سكرتيرية مؤسسة العلوم النفسية العربيةإعـــداد
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38SuppPapers.pdf  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5300566470026417&set=a.2626032930813131 
 

  ) 2022 -( خريـــف   38ملحق العـــدد   -  مجلـة " بصائـــــر نفسانيـــــة"

ـــــــــــن العلـــــــــــــوم النفـسانيـــــــــةتحديث ملف العدد ا   لخاص حول: توطيـ
 فهرســــة االعمـــال  المكتبيـــة و البحثيـــة            

 الطـــب النفسانـــي، تونـــس  –إشـــــراف: د. جمـــال التركــــي  
 ) رابـــط تحميـــل الملحـــق ( مجانــــي

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs38/eJbs38Supp.pdf 

 تحميل من المتجر اإللكتروني
found.com/index.php?id_product=541&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsy  

 رابط تحميل  الفهرس و اإلفتتاحية من الموقع العلمي
pdfhttp://arabpsynet.com/apn.Journal/ejbs38/eJbs38SuppCont&Pref.   

  
 
 

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

 فتح باب الترشح للجائزة

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

  الجوائز على شبكة العلوم النفسية العربيةدليل  
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm  : وقع العلميعلى الم

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

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

  2022 للعام "النفس وطب علوم في الممّيزون" يكرم بلقببالجائزة  الفـائز  
 

 2022 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون " التكريم بلقب

  تميزت في علوم وطب النفسدخلت مرحلة التقـاعد  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية  

    "في علوم وطب النفس الراسخـون" بلقب
  2022دعوة لترشيح الشخصيات للعام  

 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2022/APN-Rassikhun2022.pdf 

 

 ) 2021الى العام    2003(من العام   نية المكرّمةالشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسا

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

  على موقع المؤسسة " الراسخـون"رابط التكريم بلقب  

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