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 "" اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي  السابعاليــــوم السنــــوي  قريبــــــــــــــــــــــــــــا...  
 )2022أكتوبر   06(

 لرحيل العالم النفساني العربي  السابعةالذكرى السنوية   ة العلوم النفسية العربية تحييمؤسس
 البروفيسور دمحم احمد النابلسي

 ) 2015اكتوبر   06( 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2002789353443944&set=a.308761169513446 

 
 

  

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

  2022التكريم بلقب "الممّيزون في علوم وطب النفس" للعام  

  http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf: فتح باب الترشح للجائزة

  2022نوفمبر   30 آخر أجل لتقديم االعمال العلمية...تذكيــــــــر ثانــــي
الي البريد التاليال  عمترسل اال  

Arabpsynet@gmail.com  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1995427534180126&set=a.308761169513446  

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

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

 
 
 
 

 أفكار نفسية...فـلنحيينه حياة طيبة - ســــــوّاها "" وما   المكتبية الرقمية  سلسلةال -

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=540&controller=product&id_lang=3: تسّوق  الكتاب 
 bpsyfound.com/index.php?id_product=539&controller=product&id_lang=3http://www.ara:ةالفهرس والمقدمـ

 

   نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر -  "دعـــــــان إذا قريـــــــب" المكتبية الرقمية  سلسلةال
 

   2022 صيف / الثاني والعشروناإلصـــدار   - 

 )ا َمرِْضــــُت فَُهــــَو َيْشِفْيــــنِ وَِإذَ أذكــــار أدعيــــة الشفــــاء (

 ) اضافة أدعية للعمليات الجراحية (

  Karib22.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=525&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

  

   2022 خريف / السادس والعشروناإلصـــدار   - 

 2022خريف   / االصـــدار الكامــــل - )حة إلى ســـــورة الناسالفـات  من ســـــورة(أذكــــار قرآنيــــة

  Karib26.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=542&controller=product&id_lang=3: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=2002789353443944&set=a.308761169513446
Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf
Arabpsynet@gmail.com 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1995427534180126&set=a.308761169513446 
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=540&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=539&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=525&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=542&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib22.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib26.pdf


 آخر االصدارات -

 

   2022 خريف / السابع والعشروناإلصـــدار   - 

ـــا. . . ـــــ ـــــ  النــــــجاب والحمــــــل والــــــوالدةـــة اأدعيـــ قريبــــــــ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1996291927427020&set=a.308761169513446  
  

  ة في علوم وطب النفسمحكمّ ارات مكتبية  إصد  - نفسانـــي"" العربي  الرقمي  سلسلـة الكتاب - 
 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( البروفيسور البشير معمرية
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

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

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

 من الكتـــــاب  التاسعالجـــزء  إهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart9.pdf  

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

 ) فهرس و مقدمة الكتاب ( تحميل حر
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3 

 

  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

 الرؤيــــة ... من منظـــور مختلـــف ."مقـاربـــــــــــات" السلسلة المكتبية الرقميـــــة -

  )العــــراق / أمريكــــا  - الطــــب النفسانـــــي  (ي  ائالسامرّ صــــادق   د.  - َخطـــــْر!!ُســــــــرَّ مـــــــــــــا  

  2022 ربيع - 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 " سخــــــــونارّ ل"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  

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=533&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=532&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=536&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=535&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=538&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=537&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=524&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=523&controller=product&id_lang=3
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
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart9.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1996291927427020&set=a.308761169513446 


 
ـــــــــدارات نفسانيـــــــــــة حديثـــــــــــة     إصـــــــ

  118المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
 تحرير : أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالح-) أسس نظرية وتطبيقـات مؤسسية( سيكولوجية اإلبداع

http://arabpsynet.com/Documents/BR118MaanThePsychologyCreativity.pdf  
 

 
 2022/ صيف   38العـــدد   -"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" العربية المجلة

 ــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نموذجــــــــاــــــت... مواقادمــــــــان االنترنــالملـــف:  
 أ. د. فـاطمة الزهراء بن مجاهد   -أ. د. خالد إبراهيم الفخراني   على الملف:   ونالمشرف  

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

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

 

 الثانيالجزء   - "بصائر نفسانية" العربية المجلة  دليـــل""

  

 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 
  

 بصائر نفسانية "«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   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -
 2022شتاء   -2021 خريف – 74العدد  

 د. مصطفـــى عشـــوي   أ. -ارقــراءات فـــي سيكولوجيـــة االستعمــــ 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   - نفسانيـــــــــــــــــــات"  العربية المجلة دليـــل"" -

 2022شتاء   -2021خريف  –74العدد  إلى    2019ـــف  صي–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 

 

  2022ربيع   – 75العــــدد     -"  ـــــــاتــــــنفسانيــــــ "قريبـــــــــــــــــــــــــــــــــا ... 

 سالمية لتحقيق التعايشإلالملـــف: سيكولوجية االختالف وقبول االخر في مجتمعاتنا ا

 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   
 
  

  

  التواصل) إلى     التكاثر   (من” الجنس   غريزة“) الباب األول: 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
  يـــى الرخـــاوييح -) 2” (الجنس الفْيض” “بيع نفس بشرية“) القصة األولى: 1تابع الملحق(

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110922.pdf  
 

http://arabpsynet.com/Documents/BR118MaanThePsychologyCreativity.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=530&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=529&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
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/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1955358111520402&set=a.308761169513446
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1930294674026746&set=a.308761169513446   
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110922.pdf


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL246-247/NewsL246-247-300922.pdf                       http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  

 صـــــادق السامرائــــي - !!على هامش اإلختالف
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMarginsDifference.pdf   

 صـــــادق السامرائــــي -  !!العقـــــــــــــــــــل والتعقـــــــــــــــــــــل) 336ومـا سـواهـــــا (

http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa336-140922.pdf    

  التواصل) إلى     التكاثر   (من” الجنس   غريزة“) الباب األول: 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
  يحيـــى الرخـــاوي -) (الجسد اللحم” الجنس الصفقة” “الوداعة والرعب“) القصة الثانية: 1تابع الملحق(

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170922.pdf 

تابع    التواصل) إلى     التكاثر   (من” الجنس   غريزة“) الباب األول: 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
ــاوي - ) ت الجوع والفقرماالجنس اليأس (تراك” اتجاه واحد للشمس“) القصة الثالثة: 1الملحق(   يحيـــى الرخـ

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180922.pdf 

(التفكيك إلى  ” غريزة العدوان“الباب الثانى: )” 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
  يحيـــى الرخـــاوي -) 1حركية اإلبداع (و   اإلبداع) العدوان

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240922.pdf 

 عبد اللـــه الطارقـــــي - ماهي "كلمـــــــات اللــــــه" في ميدانك؟
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTargui-WordsOfGod.pdf  

(التفكيك إلى  ” غريزة العدوان“الباب الثانى: )” 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
  يحيـــى الرخـــاوي - )2اإلبداع) العدوان وحركية اإلبداع (

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240922.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي - !!المشاريع الواعدة في أمة رائدة
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPromisingProjects.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي - !!األمة الذات والجوهر) 338ومـا سـواهـــــا (
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa338-260922.pdf  

 
  
  

 2022 للعام في علوم وطب النفس ونخـالراس " 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   الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

2021.pdf-.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003wwhttp://w 

  على موقع المؤسسة " الراسخـون"رابط التكريم بلقب  

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

 2022 للعام" ـــاء النفسانييـــــنــأولـــــوا العـــــزم من العلم" التكريم بلقب

 عربية طبنفسية او علمنفسية شخصية سنويا تكرم" الشبكة"  النفــس، وطــــب علــوم في علمائنــا مـن الراحليــن بالــرواد إحتفــاءً 

  "يةالنفسان العلوم في األبحاث كراسي" 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

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170922.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180922.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240922.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250922.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa338-260922.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPromisingProjects.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocTargui-WordsOfGod.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa336-140922.pdf   
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMarginsDifference.pdf  
 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2022/APN-Rassikhun2022.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
www.arabpsynet.com/ScChair/UluElazm2022/APN-UluElazm2022.pdf 
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5
facebook.com/arabpsyfound
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL246-247/NewsL246-247-300922.pdf
arabpsynet.com
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com

