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 "  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" العربية المجلة -

 (العدد االخير) 2022/ خريف   39العـــدد  

  الرياضة والصحة النفسانيةالملـــف:  
  "ــي الجســـــم السليـــــمالعقــــــل السليـــــم فـــ"

  وليد سرحان ( الطب النفساني، األردن)أ. د.  المشرف على الملف:   
  troller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=557&con:لعددتحميل ا

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=556&controller=product&id_lang=3   : واالفتتاحيةالفهرس  

 الثالثالجزء   - " نفسانيـــــــــة صائـــــــــرب " العربية المجلة  دليـــل"" -

 2022خريف    39من العدد  بداية   –فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel3.2022.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=558&controller=product&id_lang=3 
 

 " بالموقع العلمي " ش.ع.ن""األبحاث والدراسات"  قـاعدة بيانات -

  "بصائر نفسانية«من مجلة   39بملخصات العدد  " قـاعدة بيانات "األبحاث والدراساتإثراء  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2056594091396803&set=a.308761169513446 

  w.arabpsynet.com/paper/default.aspww: لبحث في قـاعدة البياناتابط ار  

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

   قريبـــــــــــــــــــا...  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر " العربية المجلة -

  2023-2022/ شتاء   40العـــدد  

 الملـــف: ظاهــــرة التنمــــر في الوســــط المدرســــي
 )المشرف: أ.د. فـاطمة الزهراء بن مجاهد (الجزائر

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2057216681334544&set=a.308761169513446  

 دعوة للمشاركة.  .. " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر " العربية المجلة -

  2023/ ربيع   41العـــدد  

 ". موسوعة الطب النفسانيالملف: " البروفيسور الراحل علي كمال..
 )الطب النفساني (األردن -المشرف على الملف: د. وليد سرحان    

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2057209534668592&set=a.308761169513446    

  ... قريبــــا  مجلـة " بصائـــــر نفسانيـــــة ـــــةســفهر 
 2023-2010 - االصـــــدار الثانـــــي    رسة" ه" الف

 )مجلة المستجدات العربية في علـــوم وطب النفــــس(

 )2022ون () إلى العـــــدد التاسع والثالثـــــ2010من العـــــدد األّول (

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2046289309093948&set=a.308761169513446  
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 آخر االصدارات -

 

  (العدد االخير) لوم وطب النفسمحكمة في عمجلة   - " ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -

 2022خريف   – 76العدد  

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

 علم النفس، السعودية -المشرف : أ. د. عبد هللا الطارقي
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 إلى العدد    2019 صيف 62من العدد   -فهارس ومقتطفـات  
  com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdfwww.arabpsynet. :التحميل من الموقع العلمي

 التحميل من المتجر اإللكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3 

 

 " بالموقع العلمي " ش.ع.ن""األبحاث والدراسات"  اناتة بيقـاعد -

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

  www.arabpsynet.com/paper/default.asp: لبحث في قـاعدة البياناتابط ار 

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

  دعوة للمشاركة...   ــانيـــــاتنفســالمجلـــة العربيـــة "  -

 االرشـــــاد النفســـي فــي عالــــم متغيــــر: 2023شتاء   81العدد   ملف"

 )المشرف: أ. م. علي موسى الصبحيين ( األردن / السعودية
 .جامعة الملك سعود-قسم علم النفس   -أستاذ مشارك في علم النفس االرشادي  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2046437212412491&set=a.308761169513446 

 

  ... قريبــــاــانيـــــاتنفســالمجلـــة العربيـــة "  ـــــةســفهر 
 2023-2004 - االصـــــدار الثانـــــي    رسة" ه" الف

 ) مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس( 
 )2022) إلى العـدد السادس والسبعـون (2004من العــدد األّول (

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2045508802505332&set=a.308761169513446 

  
 

  

  ة في علوم وطب النفسإصدارات مكتبية محكمّ   - نفسانـــي"" سلسلـة الكتاب الرقمي العربي - 
  )مصر -علم النفس( خالد النجارالبروفيسور    -2022 خريف 73 اإلصدار

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

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=545&controller=product&id_lang=3:الفهرس والمقدمـة

  

   نفسانـــي وعـــالج عبـــادة... الذكـــر -  "دعـــــــان إذا قريـــــــب" المكتبية الرقمية  سلسلةال -
  2022 خريف / ثامن والعشرونالاإلصـــدار   - 

 أدعيــــــــــة الكــــــــــرب واالبتــــــــــالء والصبــــــــــر

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية) الطب النفساني (تونــــــس  -د. جمال التركي  

  Karib28.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=550&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=549&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
APF_Nafssaniat_Index5.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2038427846546761&set=a.308761169513446
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2046437212412491&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2045508802505332&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
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib28.pdf


 
  2022 خريف / التاسع والعشروناإلصـــدار   - 

 على الظلمة والظالمينأدعيــــــــــة  

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية) الطب النفساني (تونــــــس  -د. جمال التركي  

  Karib29.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
  ller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=559&contro المتجر اإللكتروني:تحميل حر من  

   "دعـــــــان إذا قريـــــــب" المكتبية الرقمية  سلسلةال "دليل" - 

 2022  األول  اإلصـــــدار  

 ) 28ارس من اإلصدار األول إلى اإلصدار االخير ( فه

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية) الطب النفساني (تونــــــس  -د. جمال التركي  إعداد: 

  KaribDalil.pdf-http://arabpsynet.com/apneBooks/eB:من الموقع العلميتحميل حر  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=555&controller=product&id_lang=3 المتجر اإللكتروني:تحميل حر من  
 

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

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

 من الكتـــــاب  الحادي عشرالجـــزء  إهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart11.pdf  

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

 ) 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    لــــةالسلس - 

  (مصر) بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي -  2022 خريف    26اإلصدار  

 )الخامس الجزء( اإليقـاعحيوى التطوري نظرية الطبنفسى

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=552&controller=product&id_lang=3:تسّوق  الكتاب 

  //:controller=product&id_lang=351www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=5http&:الفهرس والمقدمـة

  

 ...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 

:الفهرس والمقدمـة http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=539&controller=product&id_lang=3 

 

ــ - ــ ــ   صات )خ( مل  ــةنفسانيـــــــة حديثــــــــ ــــداراتإصــ

 كتاب جديد: التقويم في علم النفس العصبي المعرفي
 استاذ علم النفس -ي أحرشاو  الغال -من الفحص والتشخيص إلى العالج والتكفـّل

http://arabpsynet.com/Documents/BR2Aharchaou-FromExToTTT&Care.pdf 
 

  مراجعة : أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالحالشراف و اإل
 االختبارات اإلسقـاطية والتحليل النفسي: 125المختصر في كتاب االسبوع رقم  

http://arabpsynet.com/Documents/BR125MaanProjectiveTesting&Psycho.pdf 
 خرافةاإلنسان الحائر بين العلم وال: 126المختصر في كتاب االسبوع رقم  

http://arabpsynet.com/Documents/BR126MaanTheConfusedManBetweenScience&Superstition.pdf 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib29.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=559&controller=product&id_lang=3
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http://arabpsynet.com/Documents/BR126MaanTheConfusedManBetweenScience&Superstition.pdf


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL252-253-254/NewsL252-253-254-021222.pdf                  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  

 الشكل اإلنسانياسقـاط الشخصية ... في رسم  : 127المختصر في كتاب االسبوع رقم  
http://arabpsynet.com/Documents/BR127MaanPersonalityProjectionDrawingHumanFigure.pdf  

 قياس الشخصية: 128المختصر في كتاب االسبوع رقم  
http://arabpsynet.com/Documents/BR128MaanPersonalityMeasurement.pdf 

 
  
  
  

 أ د. صـــــادق السامرائــــي - !!نهايـــــة قـائديــــن 

 )1260-1221سيف الدين قطز ( -)720 - 670طارق بن زياد (
261122.pdf-WaMaSalakow38-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai   

ـــــــــــــــة تنبثــــــــــــــــــــــــــــــق  أ د. صـــــادق السامرائــــي - !!روح األمــ
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiSpiritNationEmanates.pdf  

 أ.م. علي موسى الصبحيين -اإلرشاد النفسي واالجتماعي ألسر ذوي اإلعاقة وأساليب إرشادهم
http://arabpsynet.com/Documents/DocAlsubhienPsychological&SocialCounseling.pdf   

 أ د. صـــــادق السامرائــــي  -!!األمين الخليفة المذبوح

 أوقدت مشاعل الوعي النفسي , واإلدراك العقـلي
211122.pdf-WaMaSalakow37-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai   

ــــــــــــــــر الفحــــــــــــــــــــــــــــوى  صـــــادق السامرائــــي .أ د  - !!جوهـــ

 , واإلدراك العقـليأوقدت مشاعل الوعي النفسي  
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiContentCore.pdf   

 أ د. صـــــادق السامرائــــي -!!الهابطـــــــــــــــــــات
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiHabitat.pdf   

 أ د. صـــــادق السامرائــــي - !!الشعـــــــــــور
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiFeeling.pdf  

 موسى الزعبي .د -لعالج الديني والروحي بالمدارس النفسانيةالسيكولوجية الفطرية لأللوهية وكذبة ا
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy20.pdf   

 ائــــيأ د. صـــــادق السامر  -!!الجهود الطيبة كالشجرة الطيبة
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Samarai.AljuhudAttayba.pdf   

  د. صـــــادق السامرائــــي - *!!نهايات الخلفـاء العباسيين بعد مقتل المتوكل
121122.pdf-WaMaSalakow36-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

 
 

 

 2023 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون " التكريم بلقب

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

    "في علوم وطب النفس الراسخـون" بلقب
  2023دعوة لترشيح الشخصيات للعام  

 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhun2023/APN-Rassikhun2023.pdf 

 ) 2021الى العام    2003(من العام   انية والعلمنفسانية المكرّمةالشخصيات الطبنفس

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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