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  وم النفسانيــةالعلـ  ـنلتوطي   اليـوم السنـوي الثاني: 2017سبتمبر  14  :اقريبـ -
https://www.facebook.com/photo.php? 

  2017 خريــــف – 55 العدد  نفسانيـــــات"  العربيــــة مجلـــة   :عدد خاص  -

  المغرب – أحرشاو الغالي. د. أ:  المشرف " ةالنفسانيــ ـومالعلــ ـنتوطيــ " الملـــف
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos 

 

   " اللياقة النفسانية والفكرية لالنسان العربي. وم السنوي الثانيالي ": 2017 اكتوبر 06  :اقريبـ - 

   البروفيسور محمد احمد النابلسيل يي الذكرى السنوية الثانية لرحيلتح مؤسسة العلوم النفسية العربية
https://www.facebook.com/photo.php? 

   2017 اءـشت –ف ـخري/  19 -18دد ـالع " ةـر نفسانيـبصائ"ة ـمجل  :عدد خاص  -

  مرعي سالمة يونس. د: المشرف "اللياقة النفسانية والفكرية لالنسان العربي"  الملف 
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/ 

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

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

  أزمات المراهقة الفكرية :12جنوح العقلية السجالية : 11 الحالةحالة تصلب مرضي أخرى: 10الحالة :تحديث 

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

 
 

 الباري قاسم صالح معن عبد - معنى الحياة والعالج بالمعنى:اإلنسان والبحث عن المعنى
    /:MaanLife&Treatment.pdf-/www.arabpsynet.com/Documents/DocBRhttp:الكتابرابط 

 

 

 

 

 2018ابريل 11 - 10 - الصحة نفس لعلم الحديثة التطبيقات: حول األول الدولي المؤتمر

http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18-PsySanteAg.pdf 

  PsySanteAgBr.doc-http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18:استمارةالمشاركة

  "حقوق اإلنسان والطب النفسى"  : يحيى الرخاوى. د.اللقاء الشهرى مع أ
https://www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/photos/  

  
 Iraqi Association For Political Psychology  / الجمعية العراقية لعلم النفس السياسي 

  »نحو ثقافة سياسية إنسانية تحقق كرامة المجتمع وعقالنية الدولة«
http://www.arabpsynet.com/Associations/IAPP.ass.pdf 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1377161679033602&set=a.153967724686343.38671.100002193491869&type=3&theater
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480.1073741828.1619757811580093/1821870924702113/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=590320758024151&set=a.308761169513446.1073741828.100011386969689&type=3&theater
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921.1073741828.259758497705299/517413638606449/?type=3&theater
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13-Moktatafet4.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBR-MaanLife&Treatment.pdf
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18-PsySanteAg.pdf
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18-PsySanteAgBr.doc
https://www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/photos/a.1784399111789844.1073741828.1779362208960201/2015813065315113/?type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Associations/IAPP.ass.pdf


 

 

 

 الرخاويحيى ي- )15( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )28( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD310717.pdf :رابط النص

 الرخاوي حيىي - )14( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 27( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300717.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )13( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 26( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290717.pdf:رابط النص

 صادق السامرائي - )4!!(يسطرون وما القلم في )178( ســـواها ما و

     pdf -SamarraiWaMaSawahaa178http://www.arabpsynet.com/Samarrai/Doc.020817:رابط النص

 صادق السامرائي-!!نفط العرب ضد العرب موتي يا ديمقراطية/ !!ال ديمقراطية بال زراعة. . . مقاربات

    /DocSamarraiMuqarabet51.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )12( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )25( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240717.pdf :رابط النص

 الرخاوي حيىي -  )11( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 24( اإليقاعحيوى كرالف وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230717.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )10( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 23( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220717.pdf:رابط النص

 صادق السامرائي - )3!!(يسطرون وما القلم في )177( ســـواها ما و

    pdf -http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa177.240717:رابط النص

 صادق السامرائي- !!جميع األحزاب تصلح للديمقراطية /!!اإلبداع الديمقراطي. . . مقاربات

     http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet50.pdf:رابط النص

 
  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 

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

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

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

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

www.arabpsyfound.com/index.php? www.arabpsyfound.com/index.php? 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL28-29/NewsL28-29-040817.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD310717.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300717.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290717.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa178-020817.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet51.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240717.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230717.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220717.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa177-240717.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet50.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL28-29/NewsL28-29-040817.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3
http://facebook.com/Arabpsynet
http://www.arbpsyfound.com/
http://facebook.com/arabpsyfound

