
 

 

  

  رـــم بخيــام و انتــل عــك

  1438/ 2017 عيد األضحى المباركبأحر وأخلص التهاني 

علماء النفس إلى األطباء النفسانيين وهيئة اإلستشارية و العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية تتقدم ال

يجعل هذا العيد مباركا علينا و على  االمة االسالمية  وان يعيده بالخير و لين اهللا أن بأصدق التهاني، سائ

  ر االنسان في العالمينوما فيه رفعة االسالم و خي و الرشادالسداد   يلهمنااليمن والبركة و
  

 يحيى الرخاوي. د. أ" عميد الطب النفساني العربي " اسبوع تكريم 
  2017سبتمبر  3اوت الى  27من 

  "لالنســــان والتطــــور " النســــــــرة اليوميــــــــة لـــ 
  عشــر سنــوات مــن العطــاء اليومــي الال منقطـــع

  "لعـــــــــــزم ا   انجــــــاز اولـــــــوا" 

  دعـــــوة للمشاركة في التكريـــــــم
www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/photos/ 

 يحيى الرخاوي. د.أ دليل أعمال

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm  
  

 

 الرخاويحيى ي- )21( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )34( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140817.pdf :رابط النص

 الرخاوي حيىي - )20( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 33( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     ttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130817.pdfh:رابط النص

 قاسم حسين صالح- !الت االنتحار في العراقاـف حـتضاع. . يـن الديمقراطـي الزمـف

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

 صالح الرحيم عبد علي - والجنــس الديــن بيـن المشوهــة العالقـــة:المقـــدس البغـــاء

     SacredProstitution.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlypsy:رابط النص

 صادق السامرائي-  !!أجيــــال علـــى أجيـــالٌ )179( ســـواها ما و

     pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa179.090817:رابط النص

 السامرائي .ص–!! عرب؟ يا الديمقراطية فين/ !!الديمقراطي اإلنتخاب/ !!الديمقراطي اإلستهالك …مقاربات
    http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet52.pdf:رابط النص

 !تضاعف حاالت االنتحار في العراق. . في الزمن الديمقراطي

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

 الرخاوي حيىي - )18( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )31( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070817.pdf :رابط النص

 الرخاوي حيىي -  )17( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 30( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060817.pdfhttp//::رابط النص

 الرخاوي حيىي - )16( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 29( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    fhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050817.pd:رابط النص
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 علي زيعور - انجراحات السلوك والفكر في الذات العربية  : )  2017 صيف (  الشهر كتاب

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

  لعلميا العضو ضمور :15النفسية  الصحة انجراح: 14 اللفظية المسكوكات: 13الحالة :تحديث 

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

  العربيـة العلـوم النفسيـة شبكـةل" العلمـيتحديث الموقـع 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1392354837514286&set=pcb.1392358980847205&type=3&theater  

2018 – 2016( ـة شبكــة العلـوم النفـسيـة العربيـل ةمـحكّالهيئـة االستشارية والعلميـة الم(  
18.pdf-http://www.arabpsynet.com/ApnBoard16   

  دحـا من الكـعام 14ازات ـإنج: 2017 ةشبكـة العلـوم النفسيـة العربيـالرابع ل الكتاب السنوي

      http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf:رابطال

   شبكــة العلـوم النفـسيـة العربيــةعلى  علي زيعور. د.دليل أعمال أتأسيس صفحة 
    http://arabpsynet.com/DocZayour.htm:رابطال

   شبكــة العلـوم النفـسيـة العربيــةعلى   يحيى الرخاوي. د.دليل أعمال أ تحديث صفحة
    http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm:رابطال

 
 

 

 2018  /05/ 10-9 التربية كلية ،القصيم جامعة -التطبيق  و لنظرية...ايجابي مجتمع نحو...األول الدولي المؤتمر

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

  
  
  

 اتـــــم و الموسوعــــات المعاجــــصفح

    العلـــوم النفسانيــــة معاجــم  صفحــة -
    www.facebook.com/DictionariesEncyclopedias/?ref=bookmarks:رابطال

  النفس طب و لومع في العربي التفاعلي المعجمصفحــة   -

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

  النفس طب و علوم في اإلنكليزي التفاعلي المعجمصفحــة   -

    www.facebook.com/EnglishPsyDictSearch/?ref=bookmarks:الرابط

 النفس طب و علوم في الفرنسي التفاعلي المعجمصفحــة   -

    www.facebook.com/FrenchPsyDictSearch/?ref=bookmarks:الرابط

 تكريــــمو ال الجوائــزات ــــصفح

     "ةــة العربيــوم النفسيــالعلشبكــة  "جائزة   صفحــة  -
    https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/?ref=bookmarks:رابطال

  " الراسخون في العلوم النفسانية" التكريم بلقب    صفحــة -

    https://www.facebook.com/ArrassikhunAwards/?ref=bookmarks:رابطال

  والدراسات لألبحاث" كرسي العلوم النفسانية " صفحــة    -

    https://www.facebook.com/ApnScientificChair/?ref=bookmarks:رابطال

 المجـــــالتو  الدوريــــاتات ــــصفح

  )مجلة محكمـة فـي علوم الطـب و النفس(  "اتــنفسانيـ"ة ــة العربيــالمجل صفحــة  -

    /ref=bookmarkswww.facebook.com/NafssaniatJournal?:رابطال

  )فـي علوم الطـب و النفس المستجداتمجلة ( " ـةــر نفسانيــبصائ"ة ــمجل صفحــة   -
     www.facebook.com/BassaaerNafssania/?ref=bookmarks:رابطال

  شبكـة العلـوم النفسيـة العربيــة ل" االسبوعية الرسالة اإلخباريـة  "صفحــة  -

    www.facebook.com/ApnWeeklyNewsletter/?ref=bookmarks:رابطال
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facebook.com/arabpsyfound   / arbpsyfound.com     - يـر اإللكترونـالمتج: facebook.com/Arabpsynet   /  arabpsynet.com يــع العلمــالموق:  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL30-31/NewsL30-31-250817.pdf  -  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 المجـــالتو  تبيــةاإلصــــدارات المكات ــــصفح

  )إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس( " يــنفسان" ي ــاب العربــالكت  ة ــصفحــة سلسل -
    www.facebook.com/NafssanyBook/?ref=bookmarks:رابطال

 )ةنحو لياقة نفسية أفضل لحياة طيبـ("م ــي أنفسكــف و" ي ــاب العربــالكت  ةــصفحــة سلسل -

    www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/?ref=bookmarks:رابطال  -

  )النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي( " ون ــــــــالراسخ" السلسلة المكتبية صفحــة  -
    www.facebook.com/ArrassikhunBook/?ref=bookmarks:رابطال

  )في البالد العربية  ةـيانوم النفسـع العلـواق( "ضــاب األبيــالكت"ة ــمكتبية الــالسلسلصفحــة  -
    www.facebook.com/ApnWhiteBook/?ref=bookmarks:رابطال

  )فـــور مختلــة من منظــالرؤي( "اتــمقارب"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحــة    -
    www.facebook.com/Muqarabat/?ref=bookmarks:رابطال

ـاة( "اــا سواهــوم"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحــة  - ـار نفسيــة لحيــ   ) أفكـ
    www.facebook.com/WaMaSawahaa/?ref=bookmarks:رابطال

ـاور( "ور ــان والتطــإلنسا"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحــة  - ـة حسـب المح   )النشـرة اليومـي
    www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/?ref=bookmarks:رابطال

 البحـــث في قواعـــد البيانــــاتات ــــصفح

  لألطبــاء و علمــاء النفــس ةــر العلميــة السيــصفح -
    www.facebook.com/ArabPsyCvSearch/?ref=bookmarks:رابطال

 النفسانيــــةصفحــة األبحــــاث و الدراســـات  -
    www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016/?ref=bookmarks:رابطال

  النفسانيــــةاإلصـــدارات المكتبيـــة  ة ــصفح -
    www.facebook.com/ArabPsyBooksSearch/?ref=bookmarks:رابطال

   و األبحـــاث الجامعيـــة ألطروحاتة اــصفح -
    www.facebook.com/ArabPsyThesisSearch/?ref=bookmarks:رابطال

 "علمـــــا  زدني"  ...اتــــصفح

   )الرخاوي حيىي(اء ـــا في السمـــت و فرعهـــا ثابـــأصله... ات ـــكلم -
    at/IndexKalimat.htmhttp://arabpsynet.com/Kalim:رابطال

   )زيعور  ليع( يـــل النفسانـــفي التحلية ـــة العربيـــاألريك  -
    http://arabpsynet.com/Alarika/IndexAlarikaAlArabiya.htm:رابطال

   ور الوعــــيـــام نـــأم... مشاهـــد من تاريخنــا -
    http://arabpsynet.com/Mashahed/IndexMashahedOurHistory.htm:رابطال

   و ال تكــن من الغافليـــن. . .  ويتفكــرون -
    http://arabpsynet.com/Wayatafakarun/IndexWayatafakarun.htm:رابطال

   إذا دعــــان . . . قريـــب  -
    http://www.arabpsynet.com/FaIniKarib/IndexFaIniKarib.htm:رابطال
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