
 

 

 
 

في إصداره االنكليزي الى مكتبات " المعجم النفساني للعلوم والطب"  إهداء 

 الجامعات العربية

الكتاب  يشرفنا في مؤسسة العلوم النفسية العربية ، بمناسبة تلقينا من األستاذ وليد سرحان مجموعة من نسخ 

في إصداره االنكليزي، والذي تكرمت مخابر حكمة لالدوية " المعجم النفساني للعلوم والطب"الورقي لــ 

، اهداء نسخ ) 2016اكتوبر ( بعمان  باالردن اعدادهم بمناسبة المؤتمر العربي الرابع عشر للطب الفساني

بالجامعات العربية، لذا نأمل من األساتذة  من هذا االصدار الى مكتبات كليات الطب وأقسام علم النفس 

االكرام عمداء كليات الطب وعلم النفس ورؤساء أقسام الطب النفساني و أقسام علم النفس بالجامعات العربية 

من هذا المعجم تكرم التواصل مع رئيس الشبكة الدكتور جمال التركي  الراغبين في الحصول على نسخة

  وارسال عناوينهم وأسماء جامعاتهم حتى يتسنى للسكرتيرية ارسالها اليهم

  
  

 علي زيعور - انجراحات السلوك والفكر في الذات العربية  : )  2017جوان (  الشهر كتاب

 والعالئقية صخوالش الحقل في والالمتمايز الالعلمي أو االنفعالي وتضخم الالعقالني: الثاني الملف - 

  البدويانية و الريفانية: 9الحالة عصاب الفعل السياسي : 8الحالة :تحديث 

     Moktatafet4.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13:مقتطفاترابط ال

 

 
 

 الرخاويحيى ي- )9( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )22( اإليقاعحيوى لفكرا وأصول جذور

     pdf7http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170.17 :رابط النص

 الرخاوي حيىي - )8( “لمجانينا حكمة” :كتاب من مقتطفات) 21( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     pdf7http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160.17:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )7( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 20( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    pdf7http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150.17:رابط النص

 صادق السامرائي - )2!!(يسطرون وما القلم في )176( ســـواها ما و

     pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa176.170717:رابط النص

 صادق السامرائي- !!ديمقراطياتكم طابت!! /األعوج الديمقراطي. . . مقاربات

    .arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet47.pdfhttp://www:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )6( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )19( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     //:pdf071www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD10http.7 :رابط النص

 الرخاوي حيىي -  )5( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 18( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     pdf9http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD0.0717:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )4( “المجانين حكمة” :كتاب من فاتمقتط) 17( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    pdf08http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD.0717:رابط النص
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 ) عدد خاص(   "نفسانـي " الكتاب العربي  :من السلسلة المكتبية   53العدد 

  )لتقييـــماو لإلشــراف مصغــر دليــل( النفـــس علـــم فــي األطروحـــات

     php?id_product=298&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.:الكتابرابط 

  اإلنسان و التطور   :من السلسلة المكتبية   12العدد 

  يحيى الرخاوي – انــــــرى اإلنســــــا يتعــــــعندم

      http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=300&controller=product&id_lang=3:الكتابرابط 

    http://arabpsynet.com/Rakhawy/eB12Cont&PrefRak2017.pdf :الفهرس و المقدمةرابط 

 الباري قاسم صالح معن عبد -السيطرة على حاالتك المزاجية وعلى حياتك :كار والمشاعركتاب األف

    MaanIdeas&Feelings.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBR :الكتابرابط 
 

 

 

 في العلـــوم و الطــــب المعجــم النفسانـــي

  )فرنسي  -إنكليزي – عربي( :العربــــــي   النفسانـــــــي - 

  جمال التركي  :إعداد *  عبدالستار إبراهيم، عبد الرحمان ابراهيم :إشراف*

  القــة عــي، كريمــه الطارقـد اللـة، عبــف لطيفــيوس  :مراجعة  *

  )عربي –فرنسي  -إنكليزي(  :اإلنكليــزي  النفسانـــــــي  -

   يــل التركاـجم :إعداد*    دريـك بـة، مالـد عكاشــاحم :إشراف*

  يـــال نظمـــارس كمــــان، فـــد سرحـــولي :ةــــمراجع*

   ) عربي  -  إنكليزي   - فرنسي( :الفرنســـــي    النفسانـــــــي  -

    يــال التركـجم :إعداد -  اوـي احرشـالغال ي، ـد النابلسـمحم :إشراف

  ىــر معلـــب، يســى شكيــر، مصطفـادي الفقيـد الهـعب  :مراجعة 

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 :الرابط 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3 :رابط الدليــل

 

  2017 جائزة محمد أديب العسالي لشبكة العلوم النفسية العربية  -

   http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf :للجائزة للترشحدعوة 

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  : الشبكةدليل جوائز 

 2017لألبحاث و الدراسات النفسانية من منظور اسالمي " كرسي أسامة الراضي  -

  http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdf :دعوة تعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي

  .php?p=5http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet :لشبكةل" الكراسي العلمية " دليل 
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