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 البروفيسور يحيى الرخاوي في ذمة هللا
 الفقُد عظيم والخطُب جلل

، المفكر والعالم النفساني األستاذ الدكتور  2022ديسمبر   18االحد  غادر هذه الدنيا الفـانية الى الحياة الباقية  
معى فى مصر والعالم العربي.. تالميذه  يحيى الرخاوي.. أحد أعمدة الطب النفساني، ومؤسس العالج النفساني الج

 .باآلالف.. وعلمه الغزير ومؤلفـاته الثرية كنوز معرفية وعلمية وأدبية ال مثيل لها
  

ك عالما فذا، فهو بجوارك فـارحمه برحمتك وثبته عند السؤال، اللهم ارحمه واعف عنه، اللهم اغفر له  اللهم نستودع
تحرمه أجر كل من دعى له في السراء والضراء، اللهم عظم آجرنا، اللهم ارحمه  واجعله في أعلى مراتب جناتك، اللهم ال

رحمة واسعة.. واسكنه فسيح جناتك.. واجعل علمه صدقة جارية تنفعه وتشفع له.. وألهم أهله وأحبائه وتالميذه ومرضاه  
  الصبر والسكينة.

  
اتقدم باسمي وباسم كافة اعضاء الهيئة العلمية واالستشارية لشبكة العلوم النفسية العربية، الى ابنائه وافراد اسرته، 

والى االطباء النفسانيين العرب والى اصدقـائه وتالمذته ومحبيه، والى كافة الشعب المصري، واالمة العربية  
 ...ة، وانا d وانا اليه راجعونواالسالمية، باخلص واصدق مشاعر التعازي والمواسا

  
  ولكننا ال نقول إال كما قـال رسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص "انا d وانا اليه راجعون"...

 إن القـلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق االستاذ القدير يحيى الرخاوي لمحزونون
 "إَِلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة فـَاْدخُِلي ِفي ِعبَـاِدي َواْدخُِلي  يَـا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي"

 تونس -د. جمال التركي  
 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية

 
 

 " ةـــوم النفسانيــــــــــــــــة والعلـــــــــــــرة " العربيـــــــــــــة العاشـــــــــــام السنويـــــــــــــاألي 
  ... مؤسسة العلوم النفسية العربية تحتفـل باليوم العالمي للغة العربية2022ديسمبر   18

 2022 برديسم 20ديسمبر الى   18من  

 " وكـــم عــــّز أقــــواٌم بعــــز لغــــاتِ  "
  " نحو تمكيــــن المصطلـح النفسانـــي العربـــي لـــرأب الفجـــوة اللغويــــة ":تحـــت شعــــــار

 

 يـــــوم المعاجـــــــــم -2022ديسمبــــــــر   18األحـــــد  
  

  : د جمال التركي  إعداد - (اإلصدار العربي ) ــب النفـــسالمعجـــم "الُموسَّـــع" فــي علـــوم وطـ
  20/12/2022الى    18/12/2022اهداء الموّسع العربي لمدة ثالثة ايام من  

  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 
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http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aefFree.pdf


 

 

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

 (سوريا)عبدالرحمان ابراهيم   – (مصر)الستار إبراهيم  اشـــراف: عبد
 اعــــداد: جمال التركي ( تونس )

  كريمة عالق ( الجزائر ) – (السعودية)عبدهللا الطارقي   – (سوريا)مراجعــة: يوسف لطيفة  
  20/12/2022الى    18/12/2022العربي لمدة ثالثة ايام من    الموّحداهداء  

 من المتجر االلكتروني للمؤسسةرابط تسّوق المعجم الرقمي  
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  

 

  : جمال التركيإعداد - (اإلصدار العربي ) المعجـــم "الوجيـــز" فــي علـــوم وطـــب النفـــس
  20/12/2022الى    18/12/2022مدة ثالثة ايام من  العربي ل  الوجيزاهداء  

 رابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤسسة
roduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=p 

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

 

  : د جمال التركيإعداد - (اإلصدار العربي ) " في علم النفس الجنسيالمعجم "المختص
  20/12/2022الى    18/12/2022العربي لمدة ثالثة ايام من    المختصاهداء  

 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
://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictSexualArFree.pdfhttp  

  

  : د جمال التركيإعداد -(اإلصدار العربي ) اضطرابات الوجدانالمعجم " المختص " في  
  20/12/2022الى    18/12/2022العربي لمدة ثالثة ايام من    المختصاهداء  

 سسةرابط تسّوق المعجم الرقمي من المتجر االلكتروني للمؤ 
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 

 

  جمــــال التركــــي :عـــدادا -فــي علـــوم وطـــب النفـــس " المبرمــــــج"" المعجـــم  
  20/12/2022الى    18/12/2022لمدة ثالثة ايام من  " المبرمج " اهداء  

  )المعجــم إاللكترونــي في علـــوم وطـــب النفــس (اإلصدار الكامل  -"المبرمـــــج "
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=18&controller=product&id_lang=3 

  )المعجــم إاللكترونــي في علـــوم وطـــب النفــس (اإلصدار العربي اإلنكليزي  -"المبرمـــــج "
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=19&controller=product&id_lang=3 

 )اإلصدار العربي الفرنسي(المعجــم إاللكترونــي في علـــوم وطـــب النفــس    -"المبرمـــــج "
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=42&controller=product&id_lang=3 

 

 جمــــال التركــــي :اعـــداد   -(اإلصدار العربي ) فــي علـــوم وطـــب النفـــس" التفـاعلــــي" المعجـــم
  20/12/2022الى    18/12/2022ايام من  لمدة ثالثة  "التفـاعلي" اهداء  

 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
https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=18&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=19&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=42&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf 
http://arabpsynet.com/eDictBooks/ALIF.aefShort.pdf
http://www.arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictSexualArFree.pdf
http://arabpsynet.com/AlMukhtass/Ar.aef/DictAffectiveArFree.pdf
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm
http://arabpsynet.com/propar/arPropForm.htm
https://www.facebook.com/ArabicPsyDictSearch/?ref=bookmarks 


  ـــوم المجــــــــالت والدوريـــــاتـــي – 2022ــــر  ــديسمبــــ 19 نــــــــــاالثني 
  

 مجلــة شبكــة العلـــوم النفسيـــــــة العربيــــة

  ) 2009( صيف   23العدد  
 ( المغرب )  مصطفى شقيب : على الملف المشرف- فسي العربيأزمة المصطلح الن :الملف

  Content.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ23/apnJ23 واالفتتاحية:رابط الفهرس  

  http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ23/apnJ23.HTM :23 رابط ملخصات العـــدد

  21/12/2022الى    19/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 23رابط االصدار الرقمي للعـــدد  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=145&controller=product&id_lang=3  
***   ***   *** 

 )2012صيف   &ربيع  ( 35-34لعـــدد  ا
 .. نحو مد جسور التواصلاإلسالمي.السيكولوجيا العربية و التراث النفس  الملف:  

 )ــــد توفيـــق الجنـــدي ( السعوديةالمشرف على الملف : محم
  Content.pdf-35-35/apnJ34-http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34 واالفتتاحية:رابط الفهرس  

  HTM-35/apnJ34-http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34.35:35- 34العـــددرابط ملخصات  

  21/12/2022الى    19/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 35-34رابط االصدار الرقمي للعـــدد  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=131&controller=product&id_lang=3 

***   ***   *** 

    2018    ربيع    57العـــدد  
 بوفولة بوخميس : المشرف-   " :"اشكاليــات الترجمـــة فـــي العلـــوم النفسانيـــةالملف       

   واالفتتاحيةابط الفهرس  ر 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=319&controller=product&id_lang=3  

  HTM-35/apnJ34-http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34.35: 57رابط ملخصات العـــدد

  21/12/2022الى    19/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 57رابط االصدار الرقمي للعـــدد  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3 

 

 "ة  ـــــــــر نفسانيــــــــــــبصائـــة "ـــــــــة العربيـــــــــــالمجل 
  2015شتاء   11العـــدد  

  جمال التركي ( تونس ) على الملف:  المشرف  -ــةالعربيـــــة و العلـــــــوم النفسانيـالملف:  
  Content.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11:  واالفتتاحيةرابط الفهرس  

    http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11.HTM: 11رابط ملخصات العـــدد

  21/12/2022الى    19/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 11رابط االصدار الرقمي للعـــدد  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=39&controller=product&id_lang=3  

   ***   ***   *** 

   2022شتــــاء   - 36العــدد  
  صالح ابراهيم الصنيع أ.د.اشراف:      - مالــك بـــدري... رائــد التأصيــل لالنعتـــاق مــن ُجحـــر الضـــبالملــف: 

  Content.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36ة: رابط الفهرس واالفتتاحي
  http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36.HTM :36 رابط ملخصات العـــدد

  21/12/2022الى    19/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 36رابط االصدار الرقمي للعـــدد  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=39&controller=product&id_lang=3 

apnJ23/apnJ23-Content.pdf
arabpsynet.com/apn.journal/apnJ23/apnJ23.HTM
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=145&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=131&controller=product&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34-35/apnJ34-35-Content.pdf
http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34-35/apnJ34-35.HTM
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=319&controller=product&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ34-35/apnJ34-35.HTM
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=39&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11-Content.pdf
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs11/eJbs11.HTM   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36-Content.pdf
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36.HTM


 
***   ***   *** 

 

   2022شتــــاء   - 37العــدد  
  تهاني هاشم خليل عابدينأ. د.  اشراف:     -مقـاربـــــة مـــــن منظــور إسالمـــــــي… التحليــــــل النفســـي  الملــف:  

   واالفتتاحيةرابط الفهرس  
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37-Content.pdf  

 37رابط ملخصات العـــدد
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37.HTM  

  21/12/2022الى    19/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 37ابط االصدار الرقمي للعـــدد  ر 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=521&controller=product&id_lang=3 
 
 

  الكتــــــبـــوم  ـــي – 2022ــــر  ــديسمبــــ 20 الثالثـــــــــاء
  

 "سلسلـــة الكتـــاب العربـــي الرقمـــي "نفسانـــي
   2022 :70اإلصـدار  

َمْعَجمة مفـاهيم ومصطلحاٍت ومفرداٍت تقنية في الفكر الفـلسفي والتحليل النفسي كما االجتماعي  
  البروفيسور علي زيعور - والفَّنيّ 

 الفهــرس و المقدمــة
Content.pdf-http://arabpsynet.com/apnebooks/eB70/eB70ZA2022 

  22/12/2022الى    20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
  70الرقمي  صــــدار  اإلرابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3 
 

  الكتاب العربي "وفي أنفسكم"
 ) 2015 – 2014 شتاء(  8 اإلصدار

  )يحيى الرخاوي ( مصر -  العربية " وعلوم النفس"
 الفهــرس و المقدمــة

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB8RY2014 

  22/12/2022الى    20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
  8الرقمي  اإلصــــدار  رابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=86&controller=product&id_lang=3  

***   ***   *** 

 )2015 – 2014 شتاء(  7 اإلصدار
  ) يحيى الرخاوي ( مصر -اللغــة العربية وتشكيـل الوعي القومي  

 الفهــرس و المقدمــة
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB7RY2014 

  22/12/2022الى    20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
  7الرقمي  اإلصــــدار  رابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=59&controller=product&id_lang=3 

  خون"السلسلة المكتبية الرقمية "الراس
  2019 شتاء 18 اإلصدار

  )د.عبد هللا الطارقي ( السعودية –ُكلُّ َنْفٍس .. الُمْصطـََلُح النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريُم  
 الفهــرس و المقدمــة

found.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsy  

  22/12/2022الى    20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 18الرقمي  اإلصــــدار  رابط  

psyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3http://www.arab  

http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37-Content.pdf 
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs37/eJbs37.HTM 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=521&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apnebooks/eB70/eB70ZA2022-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=512&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=86&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=59&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB8RY2014-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB7RY2014-Content.pdf


  أ.د. يحيى الرخاوي ( مصر ) - السلسلة المكتبية الرقمية "االنسان و التطور" 
 2020اإلصدار الثاني والعشرون: ربيع  

  ) 1نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  
 الفهــرس و المقدمــة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=427&controller=product&id_lang=3  

  22/12/2022الى    20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 22الرقمي  اإلصــــدار  رابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3 

***   ***   *** 

 2020 خريفوالعشرون:    الثالثاإلصدار  
  ) 2وي ( الجزء  نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحي

 الفهــرس و المقدمــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=437&controller=product&id_lang=3  

  22/12/2022ى  ال  20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 24الرقمي  اإلصــــدار  رابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3 

***   ***   *** 

 2021 شتاءرون: والعش  الرابعاإلصدار  
  ) 3نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  

 الفهــرس و المقدمــة
lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_  

  22/12/2022الى    20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 24الرقمي  اإلصــــدار  رابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3  

***   ***   *** 

 2022 خريفوالعشرون:    الخامساإلصدار  
  ) 4نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  

 الفهــرس و المقدمــة
/index.php?id_product=537&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com  

  22/12/2022الى    20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 25الرقمي  اإلصــــدار  رابط  

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

***   ***   *** 

 2022 خريفوالعشرون:    السادساإلصدار  
  ) 4نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  

 الفهــرس و المقدمــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=551&controller=product&id_lang=3  

  22/12/2022الى    20/12/2022اهداء لمدة ثالثة ايام من  
 26الرقمي  اإلصــــدار  رابط  

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

 

 (جديد) لمؤسسة العلوم النفسية العربية  "نشــــرة " الرسالــة اإلخباريـــةل 2017المجلــــد االّول  
 47الى النشــــرة عـــــدد    1من النشــــرة عــــدد  

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية-) اشراف: د. جمــال التركـــي ( الطب النفساني، تونــــس
 رابــط تحميل المجلــــد االّول

www.arabpsynet.com/Weekly/Volume1/NewsL2017.pdf 

 دليل "نشــــرة " الرسالــة اإلخباريـــة
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=427&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=437&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&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=538&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=551&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=552&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/Weekly/Volume1/NewsL2017.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3


 

 

 "  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" العربية المجلة -

 (العدد االخير) 2022/ خريف   39العـــدد  

  الرياضة والصحة النفسانيةالملـــف:  
  "يـــــم فـــــي الجســـــم السليـــــمالعقــــــل السل"

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

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

  http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/eJbs39/eJbs39Topic.pdf: لملفرابط تحميل كامل ا

   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.  .. )عـــــــدد خــــــاص( " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر " العربية المجلة -

  2024-2023) 1/ شتاء ( 45العـــدد  

 ـق عصــــــرهالرخــــــاوي ... عالــــــم سبـــــ
 )تونس –المشـــــــــرف: د. جمال التركي ( الطب النفساني  

 االصـــدار في الذكـــرى األولــى لفقـــــد العالــم الكبيـــر بروفيســــور يحيـــى الرخـــاوي
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073356463053899&set=a.308761169513446 

  

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

  2023)  2/ شتاء ( 46العـــدد  

 "الملف: "تاريــــخ التحليــــل النفسانــــي باللغــــة العربيـــــة
 ) دمشق ( سوريا -رسلينـــا شعبـــان حســـــن / محللة نفسانيةالمشرف: د. م

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073287236394155&set=a.308761169513446  
 

  (العدد االخير) محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " ـــــــاتـــــــــنفسانيـــ"  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 

  دعوة للمشاركة.  .."ـــــــاتــــــنفسانيــــــ"  المجلة العربية -
  2022خريف    – 77العــــدد  

 "اضطــــراب الهويــــة الجنسيــــة والتحديــــات الثقـافيــــةالملف:  

 االستاذ الدكتور أومليلي حميد: المشرف
 )الجزائر  – 2علم النفس العيادي (جامعة دمحم لمين دباغين سطيف   - استاذ محاضر  

308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=2059880147734864&set=a.  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=557&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=556&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/eJbs39/eJbs39Topic.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2057216681334544&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073356463053899&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2073287236394155&set=a.308761169513446 
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
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2059880147734864&set=a.308761169513446 


 
  
  ة في علوم وطب النفسإصدارات مكتبية محكمّ   - نفسانـــي"" سلسلـة الكتاب الرقمي العربي - 

  )مصر -علم النفس( خالد النجار البروفيسور -2022خريف    73 اإلصدار
  .. نحو محاولة تنظيرية لفهم وتفسير السلوك اإلنسانيالتدافع.نظرية  

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 / التاسع والعشروناإلصـــدار   - 

 على الظلمة والظالمينأدعيــــــــــة  

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

  pdfKarib29.-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB :تحميل حر من الموقع العلمي
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=559&controller=product&id_lang=3 المتجر اإللكتروني:تحميل حر من  

 

 عشر  الثاني الجـــزء  -  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  الثاني عشرالجـــزء  إهداء  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart12.pdf  

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

 ) 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    السلسلــــة - 
  (مصر) ـى الرخـــاويبروفيســور يحيــ -  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=351http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=5&:الفهرس والمقدمـة

  

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

 

  مراجعة : أ.د. معن عبدالباري قـاسم صالحالشراف و اإل (ملخصات)ـة حديثــــــــــةنفسانيــــــ  ــداراتإصــــ -
العالج النفسي السلوكي لحاالت القـلق والتوتر النفسي والوسواس   :131المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  

  القهري بطريقة الكف بالنقيض  
http://arabpsynet.com/Documents/BR131MaanBehavioralPsychotherapy.pdf  

 علم االجتماع الديني: اإلشكاليات والسياقـات :130المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم  
http://arabpsynet.com/Documents/BR130MaanReligiousSociology.pdf  

ــــــــال من خــــــــــــــالل الرســــــــــــــوم:129المختصر في كتـــاب االسبـــوع رقم    ذكـــــــــــــــــاء األطفــــــ
http://arabpsynet.com/Documents/BR129MaanChildIntelligenceThroughDrawings.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=559&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib29.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB69/PsyYearBook2022/eB69ZoobiPart12.pdf 
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=552&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=551&controller=product&id_lang=3
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://arabpsynet.com/Documents/BR131MaanBehavioralPsychotherapy.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/BR130MaanReligiousSociology.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR129MaanChildIntelligenceThroughDrawings.pdf


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL255-256/NewsL255-256-231222.pdf                  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  

 
  

  صـــــادق السامرائــــي .أ د - !! على هامش حواراتي مع المرحوم األستاذ يحيى الرخاوي
ents/Doc.SamaraiRakhawy1.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Docum  

 صـــــادق السامرائــــي .أ د -الرخـــــــــاوي ظاهـــــــرة نفسيــــــــة
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiRakhPsychologicalPhenomenon.pdf 

 أ د. صـــــادق السامرائــــي - !!أستحضــــــره وال أنعــــــاه
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiRakhawy.pdf 

 قـاسم حسين صالح .أ.د- !ـــــا الــــذي مــــــــّر منسيـــــــــااللغــــة العربيــــة.. فــــي يومهـــ
http://arabpsynet.com/Documents/Doc-QassimWorldDayArabicLanguage2022.pdf  

 د. مرسلينا شعبان حسن -ـــراءة فــــي تاريخيــة حركــــة التحليــــل النفســــي ؟قـ...ارقـــــــام ومعانــــي
http://arabpsynet.com/Documents/DocMarselinaHistoryPsychoanalyticMovement.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي .د - !!النفس األّمارة بالحروب )341ـا سـواهـــــا (وم

191222.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa341  

 أ.د خالد إبراهيم الفخراني -واقف واالتجاهاتالعوامل المؤدية إلى تغيير الم

http://arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyChangingAttitudesFactors.pdf  

 . . . 2022كـــــــأس العالـــــم لكــــــرة القــــــــدم  
 يوسف عدنان -قراءة في أداء المنتخب المغربي وتداعياته على الوطن العربي من منظور التحليل النفسي

Team.pdfPsychoAnalysisMoroccan-http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Adnane 

 صـــــادق السامرائــــي .د !!من أسقط بغداد؟
121222.pdf-WaMaSalakow41-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

 صـــــادق السامرائــــي .د !! ـــداديـــــــــــــــوم إحتــــــــــــــراق بغــــــــ
091222.pdf-WaMaSalakow40-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

 صـــــادق السامرائــــي .د !!النفحة الكروية
http://arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiWorldCup2022.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي .د !!الطبيب األديب
ocuments/Doc.SamaraiLiteraryDoctor.pdfhttp://arabpsynet.com/D 

dصـــــادق السامرائــــي .د !!أسماء الخلفـاء المقرونة با 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow39-051222.pdf  

 

 

 2023 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون " كريم بلقبالت

  تميزت في علوم وطب النفسدخلت 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   الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

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

  على موقع المؤسسة " الراسخـون"رابط التكريم بلقب  

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

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiRakhawy1.pdf
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http://arabpsynet.com/Documents/Doc.Adnane-PsychoAnalysisMoroccanTeam.pdf
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http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow39-051222.pdf 
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