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 2023- 2022ي  لعامشبكــــــة  لل الهيئة االستشاريـــة والعلميـــة  
   ربيــــــةالعلــــــوم لنفسيــــــة العشبكة  لللهيئة االستشاريـــة والعلميـــة  التركيبــة الجديــدة  

 والعلميـــة  أعضــاء الهيئة االستشاريـــة  المستشــاريــن،  لرؤســاء،   
 على الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=HomePage/AdBoard.HTM&current_c2=2   
http://www.arabpsynet.com/ApnBoard2022.pdf  

 

 لعلماء واطباء النفس "لسيـــــر العلميـــــةا": فصل  2022خريف  
  ميـــــة" لشبكة العلوم النفسية العربية"الفصــــول العل

 إثراء قـاعـدة بيانــات السيـــر العلميــة بالموقـــع العلمــــي
 )س. ع 1254ـات السير العلمية لعلماء وأطباء النفس العرب  قـاعـدة بيان  تحوي(

 رابط نموذج ادراج السير العلمية أو تحديثها في قـاعـدة البيانـات
psynet.com/cv/cv.htmhttp://arab 

 رابط صفحة البحث عن السير العلمية ألساتـــــذة علــــم النفــــس العرب
bpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asphttp://www.ara 

 رابط صفحة البحث عن السير العلمية ألطبـــــاء النفس العرب
.com/CV/default.asphttp://www.arabpsynet 

 رابط صفحة البحث عن السير العلمية ألساتـــــذة علــــم النفــــس العرب
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 

 ـــر العلميــــة لالطباء واالساتذة غلى الفـايسبوكالسي  صفحة
https://www.facebook.com/ArabPsyCvSearch/?ref=bookmarks 

cebook.com/ArabPsyCvSearchhttps://www.fa  
  
 

  

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

 2022 خريف – 76العدد  

  الملـــــف: سيكولوجية الطفـل في التراث اإلسالمي  
 أو " سياسة تدبير الصبيان عند علماء المسلمين"

 علم النفس، السعودية - الطارقيهللالمشرف : أ. د. عبد  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=550&controller=product&id_lang=3:تسّوق العدد 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=549&controller=product&id_lang=3: الفهرس  واالفتتاحية 

 الخامسالجزء   -  "نفسانيـــــــات" العربية المجلة  دليـــل"" -

  2022 خريف 76 العدد   إلى  2019 صيف 62من العدد   -فهارس ومقتطفـات  
  www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf :التحميل من الموقع العلمي

 التحميل من المتجر اإللكتروني

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


 آخر االصدارات -

 

 " بالموقع العلمي " ش.ع.ن""األبحاث والدراسات"  بياناتقـاعدة   -

  نفسانيـــــــــات"«من مجلة   76العدد    بملخصاتقـاعدة بيانات "األبحاث والدراسات" إثراء  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2038427846546761&set=a.308761169513446  

  r/default.asppsynet.com/papewww.arab: لبحث في قـاعدة البياناتابط ار 

  http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm: نموذج ادراج الملخصات في قـاعـدة البيانـات
 

 2022خريف    – 76العدد   -" نفسانيات"  ملـــــــــــــفــــــة  إفتتاحيــــــ -

 سيكولوجية الطفـل في التراث العربإسالمي  

 أ.د.عبد هللا الطارقي
   pn.journal/apnJ76/apnJ76Editorial.pdfom/awww.arabpsynet.c: رابط كامل نص اإلفتتاحية

  

 دد القـادمالعملف  في    دعوة للمشاركة...   نفســــانيـــــاتالمجلـــة العربيـــة "  -

 "اضطــــراب الهويــــة الجنسيــــة والتحديــــات الثقـافيــــة: 2022شتاء   77العدد   ملف"

 االستاذ الدكتور أومليلي حميد :المشرف
 )الجزائر  – 2يادي (جامعة دمحم لمين دباغين سطيف  علم النفس الع - حاضر  استاذ م

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2039040463152166&set=a.308761169513446 
 

 2022/ صيف   38العـــدد   -"  ــــــةنفسانيـــ ـــــرــــبصائ" العربية المجلة -

 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:لعددتحميل ا

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

 ـــاـــــــــقريبــ -عدد القـادم  ال ... 2022  / خريف 39العـــدد   -"  ــــــةنفسانيـــ بصائـــــــــر" العربية المجلة

ــة ـــ ــ ــة النفسانيـ ــ ــ ـــة والصحــ ــ ــ  الملـــف: الرياضـ

 "ــمالسليـــ  العقــــــل السليـــــم فـــــي الجســـــم"
 )األردن  -المشرف: الدكتـــور وليـــد سرحــان (الطب النفساني

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2028640837525462&set=a.308761169513446 
 

 الثانيالجزء   - " ــــــةنفسانيـــ ـــــرــــبصائ " 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 
 

 " بالموقع العلمي " ش.ع.ن""األبحاث والدراسات"  بياناتقـاعدة   -

  "بصائر نفسانية«من مجلة   38العدد    بملخصاتقـاعدة بيانات "األبحاث والدراسات" إثراء  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1955358111520402&set=a.308761169513446 

 
 

 
  

  ة في علوم وطب النفسإصدارات مكتبية محكمّ   - نفسانـــي"" العربيب الرقمي  سلسلـة الكتا - 
  )مصر -علم النفس( خالد النجارالبروفيسور    -2022 خريف 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 

  /:psyfound.com/index.php?id_product=545&controller=product&id_lang=3/www.arabhttp:ةالفهرس والمقدمـ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2038427846546761&set=a.308761169513446
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ76/apnJ76Editorial.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2039040463152166&set=a.308761169513446
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
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2028640837525462&set=a.308761169513446
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://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


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

  2022 خريف / السابع والعشروناإلصـــدار  

 ـــــل والــــــوالدةاب والحمـأدعيــــــة االنــــــج

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

  
  

  ــاقريبـــــــــــــــــــــــــــــــــ...   2022 شتاء 28اإلصـــدار   -  "دعـــــــان إذا قريـــــــب" المكتبية الرقمية  سلسلةال - 

  والشدائــد والمحــن  االبتالءاتأدعيـــة   - لفــــــــرجأذكــــــــار ا
 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية) الطب النفساني (تونــــــس  -د. جمال التركي  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2020744491648430&set=a.308761169513446 
 

 الجـــزء العاشر  -  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  العاشرالجـــزء  إهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart10.pdf  

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

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

 
  

 ...طيبة  فـلنحيينه حياة - ســــــوّاها "" وما   ية الرقميةالمكتب  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 

  d_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=539&controller=product&i:ةالفهرس والمقدمـ

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... اإلنسان والتطور" "المكتبية    السلسلــــة - 

  (مصر) بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي -  2022 خريف    25اإلصدار  

 )الرابع الجزء( اإليقـاعحيوى التطوري نظرية الطبنفسى

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=538&controller=product&id_lang=3 :الكتابتسّوق    

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

  

  اقريبــــــ -القـادم   اإلصدار... 2022خريف   26اإلصدار  ... اإلنسان والتطور" "المكتبية    السلسلــــة - 

  )الخامس الجزء( اإليقـاعحيوى التطوري نظرية الطبنفسى

  (مصر) الرخـــاوي  بروفيســور يحيـــى
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2017177032005176&set=a.1485762011813350  

 

 

ــ - ــ ــ   تحرير : أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالح - صات )خ( مل  ــةنفسانيـــــــة حديثــــــــ ــــداراتإصــ

 نظريـــــــــات التعلـــــــــــــم - 124صر في كتـــاب االسبـــوع رقم  المخت
dfhttp://arabpsynet.com/Documents/BR124MaanLearningTheories.p  

 ـخ الجنـــــــونـز تاريــــــــــموج - 123المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://arabpsynet.com/Documents/BR123MaanMadnessHistory.pdf  

apneBooks/eB-Karib27.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=543&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2020744491648430&set=a.308761169513446
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart10.pdf 
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=497&controller=product&id_lang=3
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=496&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=540&controller=product&id_lang=3
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
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2017177032005176&set=a.1485762011813350 
http://arabpsynet.com/Documents/BR124MaanLearningTheories.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR123MaanMadnessHistory.pdf


facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com                    يـر اإللكترونـالمتج: facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــمع العلــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL250-251/NewsL250-251-111122.pdf                  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  

 أساسيـات اإلرشـاد النفســـي والتربـــــوي - 122المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://arabpsynet.com/Documents/BR122MaanPsy&EducationalCounseling.pdf  

 ضغوط النفسية وأساليب التعامل معهاسيكولوجية ال - 121المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://arabpsynet.com/Documents/BR121MaanPsychologicalStress.pdf 

 
 
 

 ـيد. صـــــادق السامرائـــ -!!هل يوجد بحث علمي أصيل؟) 340ومـا سـواهـــــا (
091122.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa340  

 -التحليل النفسي باللغة العربية ينهض برشاقة من جديد في الشرق بعد أكثر من عقد من الزمن ؟
 بان حسن  د. مرسلينا شع

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

) 2الملحق (” غريزة العدوان“الباب الثانى: )” 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
  بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -)7لـ نجيب محفوظ: القتل بين مقـاَمْى العبادة والدم (” ليالى ألف ليلة“

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051122.pdf  

) 2الملحق (” غريزة العدوان“الباب الثانى: )” 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
 بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي -  )6محفوظ: القتل بين مقـاَمْى العبادة والدم (  لـ نجيب” ليالى ألف ليلة“

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD301022.pdf  

ــــــــوم النفسيــــــــــــــة ومآالتهـــــــــــــ   د. صـــــادق السامرائــــي -!!ــــــاالعلـــــــــ

http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsychology&Consequences.pdf 

 )2الملحق (” ريزة العدوانغ“الباب الثانى: )” 1الطب النفسى والغرائز (“مقتطفـات من كتاب: 
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