
 

 

  

  

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

 الرخاويحيى يبروفيسور  - ) دق حدســـهةٌ معديـة لمـن صفـى قلبـه وصـة كاشفـقيقـأن الح
     https://www.facebook.com/JamelTURKY/posts/10154674359166761 :رابطال

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090917.pdf      :رابطال 
  

  ة ات النفسانيــي للمعاجـم و للموسوعوي الثانـاالسبــوع السنـ
  2017  سبتمبـــــر  11  الـــى  4 مـــن

  جـــــالبرنام
https://www.facebook.com/DictionariesEncyclopedias/photos/  

  ) تونس(  التركي جمال:داداع -يوم المعجم الموسع في علوم وطب النفس - 2017سبتمبر  04

     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3:اإلصدار العربي

     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3:اإلصدار اإلنكليزي

    http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=14&controller=product&id_lang=3:اإلصدار الفرنسي

  ) تونس(  التركي جمال:داداع -يوم المعجم المختص في علم النفس الجنسي - 2017سبتمبر  05

     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=15&controller=product&id_lang=3:اإلصدار العربي

     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=16&controller=product&id_lang=3:اإلصدار اإلنكليزي

    tp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3ht: اإلصدار الفرنسي

  يوم المعجم النفساني في العلوم والطب - 2017سبتمبر  06

 القع .ي، ك الطارقد اهللاة، عبلطيف .ي، مان ابراهيد الرحمعب، يالترك.جم، ار إبراهيدالستعب :اإلصدار العربي
/www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3http:/    

  يال نظمارس كمان، فد سرحولي ،يال التركجم ،دريك بة، مالد عكاشاحم: اإلصدار اإلنكليزي
ww.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3http://w 

  ىمعل سرب، يشكي صطفىر، مالفقي عبد الهادي ،يالتركمال ج، اواحرش الغالي ي، النابلس حمدم: اإلصدار الفرنسي
abpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3http://www.ar 

  ) تونس(  التركي جمال:داداع - دانيوم المعجـم المختص في اضطرابات الوج - 2017سبتمبر 07

   yfound.com/index.php?id_product=257&controller=product&id_lang=3http://www.arabps:اإلصدار العربي

    com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.:اإلصدار اإلنكليزي

  ) تونس(  التركي جمال:داداع -سيوم المعجم الوجيز فـي علوم وطب النف - 2017سبتمبر  08

     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=45&controller=product&id_lang=3:اإلصدار العربي

     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=44&controller=product&id_lang=3:اإلصدار اإلنكليزي

     http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3:اإلصدار الفرنسي

  ) تونس(  التركي جمال:داداع -النفس في علوم و طب " يالتفاعل" م المعجيوم  - 2017سبتمبر  09

  http://www.arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm :”يــالعرب التفاعلـــي“ 

 http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm :”نكليــزياال التفاعلـــي“ 

  http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm :”فرنســيال التفاعلـــي“ 

 ���� " ��	
��� ������ـ� ����ـ����" ������� �������� �
  2017 �'#�� 08  ��$#�� ���32ـ �  -� ـ� ������ـ

https://www.facebook.com/JamelTURKY/posts/10154674359166761
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090917.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=12&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=13&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=14&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=16&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=17&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&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=237&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=44&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=43&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm
http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm
http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm


  
 

 الرخاويحيى ي- )30( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )43( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040917.pdf :رابط النص

 الرخاوي حيىي - )29( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 42( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030917.pdf: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 -تطور مفهوم اهللا لدى االطفال

     ReligionInChildhood.pdf-ents/DocAlypsyhttp://www.arabpsynet.com/Docum:رابط النص

 صادق السامرائي -  !!السلـــوك مسالـــك )181( ســـواها ما و

     pdf-81http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa1.040917:رابط النص

 صادق السامرائي  -  !!المتخاصم السلوك )180( ســـواها ما و

     pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa180.280817:رابط النص

 السامرائي صادق–!!والفرصة الفشل بين الديمقراطية!! / الحمققراطية!! / الوطنقراطية …مقاربات

    ttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet53.pdfh:رابط النص

 السامرائيق صاد–!!وحريتكم ديمقراطيتكم نريد /!!الديمقراطية الجغرفة / !!اإلعتراك صناديق …مقاربات

    arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet54.pdfhttp://www.:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )28( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )41( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD.020917 :رابط النص

 الرخاوي حيىي -  )27( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 40( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280817.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )26( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 39( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270817.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )25( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 38( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260817.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )24( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 37( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210817.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )23( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 36( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200817.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )22( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 35( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

  pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD1908.17 :رابط النص

 
 

 يـــادق السامرائــص–أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــة -

  ) ـاقريبــ (2017ستمبر- االصدار السادس –" وماسواهـــا"  السلسلــة المكتبيــة

 Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa6:الفهرس  رابط

 ةــر معمريــبشي - الدافـــع إلى االستطـــالع وقياســــه لفظيـــــا وشكليـــا -

 ) ـاقريبــ (2017ستمبر -الخمسونوالرابع  االصدار- "ي انـــنفس" الكتاب العربي  لسلةس

 Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBook/eB54/eB54MB2017:الفهرس  رابط

 
  ارهاصات اخفاق علي ونظام الخالفة والثورة التي قامت أيام عثمان  : 21المشهد 

https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/ 

   الفتنـــــــة والبعـــــــد المستـــــــور  : 20المشهد 
https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/ 

  ام عــــــدة فتــــــــن... فتنـــــة واحـــــدة : 19المشهد 
https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/ 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040917.pdf
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http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280817.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270817.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260817.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210817.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200817.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190817.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa6-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBook/eB54/eB54MB2017-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimSuicideInIraq.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlypsy-ReligionInChildhood.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa181-040917.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa180-280817.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet53.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet54.pdf
https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/a.399075223820608.1073741828.398618667199597/430198817374915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/a.399075223820608.1073741828.398618667199597/429936507401146/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/a.399075223820608.1073741828.398618667199597/429209184140545/?type=3&theater


 

 

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

 
 

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

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

واالجتماعي والعقلي الجسدي في متمايزة، وال ناقصة او وفاترة، سلبية تكيفات واستيعاب تكسر: الثانية الجلسة

Moktatafet5.pdf-ments/DocZayour.B13http://arabpsynet.com/Docu     

 االنسان تحرير سبيل في أو للفكر النفسية الصحة أجل من المادية والبنى االجتماعية الشروط تعضية إعادة: الثالثة الجلسة

Moktatafet6.pdf-psynet.com/Documents/DocZayour.B13http://arab:مقتطفاترابط ال     
  

 
 

 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

 

  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  : لشبكةادليل جوائز 

  " الراسخون في العلوم النفسانية" التكريم بلقب  -

  تكرم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس

  Rassiknoun2018.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/APN :يح شخصية علمنفسانية عربيةدعوة لترش

  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  :دليل تكريم الراسخون في العلوم النفسانية

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

  synet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdfhttp://www.arabp :دعوة تعاون إلنجاز أعمال هذا الكرسي

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

  

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL32/NewsL32-080917.pdf  -  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

:مقتطفاترابط ال

http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13-Moktatafet5.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13-Moktatafet6.pdf
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www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016/?ref=bookmarks
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http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL32/NewsL32-080917.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsynet.com/Documents/APN-Rassiknoun2018.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5

