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

 
  

 عيد ذكرى المولد النبوي الشريف

 َوَما أَْرَسْلنـَاَك إِال رَْحَمًة لِْلَعاَلِميَن  
 أَْكَثَر النـَّاِس ال َيْعَلُمونَ   َوَما أَْرَسْلنـَاَك إِال َكافًَّة لِلنـَّاِس َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوَلِكنَّ 

  كل عام وأنتم بخير

 أخلص وأصدق التهاني بذكرى مولد رسول الرحمة للعالمين
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2015300645526148&set=a.308761169513446  

 
 

  "عربــيطبيـــب نفساني  افضـــل  جائزة " 
 الدكتــور وليــد سرحــان

  يفـــوز بجائـــزة

 2022افضـــل طبيـــب عربــي عن فئـــة الطـــب النفسانــي لعــام  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2015300645526148&set=a.308761169513446 

 "أطيـــب التمنيـــــات وأخلــــص التهانـــــي"
  

 

 

ــوم   ـــوياليــ ـــي  السابع السنـ ــان العربـ ــة لالنســ ــة والفكريــ ــة النفسانيــ  )2022أكتوبر   06("" اللياقــ

 لرحيل العالم النفساني العربي  السابعةالذكرى السنوية   مؤسسة العلوم النفسية العربية تحيي
 البروفيسور دمحم احمد النابلسي

fbid=2002789353443944&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?   

 

  كلمة رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية بالمناسبة :
 "وما زلنا نكدح معا تحقيقـا للياقة نفسانية وفكرية أرقى لإلنسان العربي"

  الطب النفساني، تونس  –التركي  د. جمال  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2010126522710227&set=a.1485762011813350 

 

 ـاصملحــــق خــ -  "المجلـــة العربيـــة " نفســــانيـــــات
  2022 – ربيع & صيف  75العـــدد  

  "ـــان العربـــياللياقـــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنسـ "
تونس –الطب النفساني   -إشراف: د. جمال التركي    

  تحميل الملحق الخاص

 www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ75/apnJ75Supp.pdf: التحميل من الموقع العلمي

 ntroller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=544&co:من المتجر االلكترونيالتحميل  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ75/apnJ75Supp-Content.pdf :الفهرس واالفتتاحية   
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=2015300645526148&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2015300645526148&set=a.308761169513446
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2002789353443944&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2010126522710227&set=a.1485762011813350
apnJ75Supp.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=544&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ75/apnJ75Supp-Content.pdf


 آخر االصدارات -

 

 اإلصدار الرقمي  -  "مجلــــة " الثقـافـــــة النفسيـــــة المتخصصــــــةاهداء  
 اصدار مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية

 حمد النابلسيرئيس التحرير دمحم ا 
 88-87روابط االعداد الرقمية الكاملة للمجلــة من العدد االول الى العدد االخير  

www.arabpsynet.com\Journals\ICP\ICPNumeriqueIndex.pdf   
www.arabpsynet.com\Journals\ICP\index.icp.htm 

 

  مواضيع ذات صلة
 د. صـــــادق السامرائــــي - !!العقول العربية والعلوم النفسية

 ظاهرة معرفية نفسية عربية نادرة سي"...النابل"
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-ArabMind&PsySciences.pdf  

ــــــــــــــــدى النفســــــــــــــــــــــــــــي  د. صـــــادق السامرائــــي - !!الصـــــ
 ي معاصــــــــرالنابلســــي"... رمــــــــز نفســــــــــي عربــــ "

PsyEchoNabulsy.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai  

  الدكتور وليد عبد الحميد على التدريب في "االمـــدرعريضة تجديد ترخيص اشراف  
   ميدعبد الحدعم ترشيح د. وليد  االمضاء على العريضة لرابط االشتراك في  

https://secure.avaaz.org/community_petitions/fr 

 هالدكتور وليد قبل وفـاتا لدعم ترشيح  الستاذة شان مورقـانامن  رسالة  
www.arabpsynet.com/Documents/WA-SupportLetter-Sian.pdf 

 لدكتور وليدا ترشيحدعم  لالدكتور جمال التركي   منرسالة  
http://arabpsynet.com/Documents/WA-AppreciationCertificate-Turky.pdf 

 
 

  

  ة في علوم وطب النفسإصدارات مكتبية محكمّ   - نفسانـــي"" يالرقمي العرب  سلسلـة الكتاب - 
  )مصر -علم النفس( خالد النجارالبروفيسور    -2022 فخري 73 اإلصدار

  نظرية التدافع ... نحو محاولة تنظيرية لفهم وتفسير السلوك اإلنساني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=546&controller=product&id_lang=3: تسّوق  الكتاب 

  w.arabpsyfound.com/index.php?id_product=545&controller=product&id_lang=3http://ww:ةالفهرس والمقدمـ
3 

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

  2022 خريف / السابع والعشروناإلصـــدار  

 ــــــوالدةأدعيــــــة االنــــــجاب والحمــــــل وال

  Karib27.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
 ontroller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=543&c: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  

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

  ية لحياة طيبةانأفكار نفس 
  لسامرائيق اصاد. د - 2022خريف  –الحادي عشراإلصدار  

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

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... اإلنسان والتطور" "المكتبية الرقمية  السلسلــــة - 
  (مصر) بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي -  2022 خريف    25اإلصدار  

 )الرابع الجزء( وىاإليقـاعحي التطوري نظرية الطبنفسى

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

www.arabpsynet.com\Journals\ICP\ICPNumeriqueIndex.pdf  
www.arabpsynet.com\Journals\ICP\index.icp.htm
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-ArabMind&PsySciences.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-PsyEchoNabulsy.pdf
https://secure.avaaz.org/community_petitions/fr/d_jml_ltrky_ryd_d_m_ldktwr_wlyd_bd_lhmyd_ltjdyd_trkhys_shrfh_l_ltdryb_fy_lmdr/?fbclid=IwAR30FRl5GHgUC35dilnIBaY6Aud93cVqSzoRlpZgz_tffzQKtP4PPUUNCMo
www.arabpsynet.com/Documents/WA-SupportLetter-Sian.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/WA-AppreciationCertificate-Turky.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=546&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=545&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=543&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib27.pdf
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=538&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=537&controller=product&id_lang=3


 
 )بإسالمـــيلنفـــس فـــي التـــراث العـــر ( ا " سخــــــــونالرّ "ا ة المكتبيـــة الرقميـــةلــسلسال -

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  

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

 الرؤيــــة ... من منظـــور مختلـــف ."مقـاربـــــــــــات" سلة المكتبية الرقميـــــةالسل -

  )أمريكــــاالعــــراق /    - ــي  الطــــب النفسانـــ(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 

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=523&controller=product&id_lang=3:الفهرس والمقدمـة
ـــــــــــدارات نفسانيـــــــــــة حديثـــــــــــة    إصـــــ

 تحرير : أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالح -ـهالمــــــــــــــــخ األبلــــــــــــــــ - 120المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR120MaanIdiotBrain.pdf 

 تحرير : أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالح -ـــــــــــــــــــل التوحــــــــــــديالطفــ 119المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR119MaanAutiticChild.pdf  

 

  
  (العدد االخير) محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -

 2022ربيع & صيف   – 75العدد  

 الملـــف: سيكولوجية االختالف وقبول االخر في مجتمعاتنا اإلسالمية لتحقيق التعايش

 ، الجزائــــر 2سطيف -قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا   - اشراف: أ.د خالد عبد السالم
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=548&controller=product&id_lang=3:تسّوق العدد 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=547&controller=product&id_lang=3: الفهرس  واالفتتاحية 

 الخامسالجزء   - نفسانيـــــــات"" العربية المجلة  دليـــل""

 2022 ربيع & صيف 75 إلى العدد    2019 صيف 62من العدد   -فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 
      http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3 

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

 ادمــــــــان االنترنــــــــت... مواقــــــــع التواصــــــــل االجتماعــــــــي نموذجــــــــاالملـــف:  
 أ. د. فـاطمة الزهراء بن مجاهد   -أ. د. خالد إبراهيم الفخراني   ف: على المل  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   - بصائر نفسانية"" العربية المجلة  دليـــل""

 2022 صيف 38إلى العدد    2019شتاء وربيع  – 24-23من العدد   -ومقتطفـات    فهارس

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  

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.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.arabpsynet.com/Documents/BR120MaanIdiotBrain.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR120MaanIdiotBrain.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=548&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=547&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.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
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2022.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1955358111520402&set=a.308761169513446


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL248-249/NewsL248-249-141022.pdf                       http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  

 
 

 د. صـــــادق السامرائــــي - !!) أالعيب سلوكية339ومـا سـواهـــــا (
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa339-101022.pdf  

(التفكيك إلى  ” غريزة العدوان“الباب الثانى: )” 1غرائز (الطب النفسى وال“مقتطفـات من كتاب: 
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي   -)6اع (اإلبداع) العدوان وحركية اإلبد

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091022.pdf   

(التفكيك إلى  ” غريزة العدوان“الباب الثانى: )” 1النفسى والغرائز (الطب  “مقتطفـات من كتاب: 
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي   -)5اإلبداع) العدوان وحركية اإلبداع (

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081022.pdf  
 علي عبد الرحيم صالح.أ–ـورة النمطيـــــــــة وآليــــــــــــة التفـاعـــــــــل بين الجماعـــــــــات  الصـــــــــ

http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyTheStereotype.pdf  
الراشدين وكبار  ( وافع العمل التطوعي لدى المتطوعين وغير المتطوعينالمقياس الهولندي لد

 علي عبد الرحيم صالح.ترجمة: أ - )السن
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyScaleForVolunteering.pdf  

 علي عبد الرحيم صالح.ترجمة: أ -االنسجام في الحياةمقياس  
ureHarmonyLife.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyMeas  

  لسامرائــــيد. صـــــادق ا - !!اإلنطماريـــــــــــــــــــــــــــــــــة
Intimaria.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAL  

(التفكيك إلى  ” غريزة العدوان“الباب الثانى: )” 1النفسى والغرائز (الطب  “مقتطفـات من كتاب: 
  بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )4ركية اإلبداع (اإلبداع) العدوان وح

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021022.pdf  

 د. صـــــادق السامرائــــي - !!ــــــــاد والُمضــــــــــــــــادالضــــــــ
/DocSamarraiArabic&Opposits.pdf http://www.arabpsynet.com/Documents   

(التفكيك إلى  ” غريزة العدوان“الباب الثانى: )” 1ئز (الطب النفسى والغرا“مقتطفـات من كتاب: 
  بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي - )3(اإلبداع) العدوان وحركية اإلبداع  

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021022.pdf  

  
 

  

  2022ــي زيعور" في علوم النفس لشبكة العلوم النفسية العربية" للعام  جائزة البحث العلمي "عل
  2022التكريم بلقب "الممّيزون في علوم وطب النفس" للعام  

  : لترشح للجائزةدعوة لرابط  
  

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

  الجوائز  دليل  رابط  
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm وقع العلمي: على الم

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

http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa339-101022.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091022.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD081022.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyTheStereotype.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyScaleForVolunteering.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyMeasureHarmonyLife.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAL-Intimaria.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021022.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents /DocSamarraiArabic&Opposits.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021022.pdf 
 http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.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/NL248-249/NewsL248-249-141022.pdf
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