
 

 

  

  

  1439القمرية الجديدة  بالسنة  :أخلص التهانــــــــي

  )عليه من اهللا افضل الصالة و السالم (   محمدوبذكرى هجرة الرسول 

https://www.facebook.com/photo.php?  

 
   

 عاما من العطاء العلمي 14... " ةـــة العربيــوم النفسيــة العلــشبك
  ...ــا نتوقعهما كنمر ــق اكثــوحق، ح ــنج"  الشبكة " روع ــدر ان مشـــاق

https://www.facebook.com/photo.php? 

 

 

 الرخاويحيى ي- )36( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )49( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180917.pdf :رابط النص

 الرخاوي حيىي - )35( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 48( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170917.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )34( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات )47( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160917.pdf :رابط النص

 صادق السامرائي - )1( !!الفســـاد أروقـــة  )183( ســـواها ما و

     pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa183.180917:رابط النص

 صادق السامرائي  -  !!عليها وما األرض )182( ســـواها ما و

     pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa182.100917:رابط النص

 السامرائي صادق - !!الدكتاتوقراطية!! / الديمقراطية السذاجة!! /  والبراكماتية الديمقراطية…مقاربات

    http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet55.pdf:رابط النص

  ) الخليفة هارون عمر البروفيسور الختفاء الخامسة الذكرى بمناسبة( خطر في أمة: الشبكة مستقبل

    Future.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhaleefaApn:رابط النص

 الرخاوي حيىي -  )33( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 46( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110917.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )32( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 45( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

    http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100917.pdf:رابط النص

 الرخاوي حيىي - )31( “المجانين حكمة” :كتاب من مقتطفات) 44( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

     http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090917.pdf:رابط النص
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154693589576761&set=a.10150403803236761.348709.526941760&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=615341415522085&set=a.308761169513446.1073741828.100011386969689&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180917.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170917.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160917.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa183-180917.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa182-100917.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet55.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhaleefaApn-Future.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110917.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100917.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090917.pdf


  

 والتواصل 

 والمحبط

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=304&controller=product&id_lang=3 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa6 

 ةــر معمري

 ) قريبـــا

http://www.arabpsynet.com/apneBook/eB54/eB54MB2017 

 معن عبدالباري قاسم صالح

   البروفيسور عمر هارون الخليفة

  الغالي أحرشاو 

   ) مجلة المستجدات العربية في علـوم وطب النفس

  ي العربيالبروفيسور محمد احمد النابلسي

  وليد سرحان

  )كامل النص

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/WJ/index  

  13الساعة  - 

  
  

 علي زيعور - انجراحات السلوك والفكر في الذات العربية  

 والنحن األنا في التكييفانية االنفعالي النضج أو الراشدة العقالنية

والمحبط بالمضطرب عيالو من المراهقة وتجربة والمدرسة العائلة في

  الالمتوازن االقتصادي االجتماعي

Moktatafet6.pdf-ayour.B13http://arabpsynet.com/Documents/DocZ     
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm   

 صــادق السامرائـــي–أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــة

  الصدار السادسا –" وماسواهـــا

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=304&controller=product&id_lang=3

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

ر معمريــبشي - الدافـــع إلى االستطـــالع وقياســــه لفظيـــــا وشكليـــا

قريبـــا (2017ستمبر -الخمسونواالصدار الرابع - "نفسانـــي 

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

معن عبدالباري قاسم صالح. د.أ:عرض وتلخيص -  ةـــــة الوجودي

MaanExistentiolTherapies.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBR 

   )مجلــة محكمــة في علـوم وطـب النفــس( " نفسانيــــات

 ) قريبـــا ( 2017

البروفيسور عمر هارون الخليفة: بمناسبة الذكرى االليمة الخامسة لإلختفاء اللغز البرز علماء النفس

الغالي أحرشاو . د. أ: المشرف  - " ـةتوطيـــن العلــــوم النفسانيــــ
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/

NextTopic.pdf-rnal/ApnJwww.arabpsynet.com/apn.jou     

مجلة المستجدات العربية في علـوم وطب النفس(  "بصائـر نفسانيـة

2017 (   

ي العربيالبروفيسور محمد احمد النابلسينفسانلل العالم ابمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحي

وليد سرحان. د: المشرف - " "اللياقة النفسانيـة والفكرية لالنسـان العربـي
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/posts/539252489755897  

  وليد سرحان. د: المشرف -"من السواء الى الالسواء... ية الحب
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/posts/539252489755897  

كامل النص(  2017 أكتوبر 3العدد  16جلد مالنسخة االنكليزية،  –

2017.Eng.pdf June-www.arabpsynet.com/Journals/WJ/WP 

WPA.htm&current_c2=3-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/WJ/index

   )كامل النصوص ( النسخة العربية  – المجلــة العالميــة للطــب النفســي
ajp.htm&current_c2=3-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/index 

 18/9/2017األثنين- من حقوق اإلنسان الطبيعية ؟" الحق فى الحزن

 ?https://www.facebook.com/photo.php:الرابط

انجراحات السلوك والفكر في الذات العربية  : )  2017 صيف (  الشهر تابك

العقالنية الى االتجاه: الثالث الملف - 

في المعهودة االنجراحات: األولى الجلسة

  واالتزانية االستيعاب الى والصراعي

االجتماعي فضائنا في المرأة ممرضات: الثانية الجلسة

Moktatafet6.pdf:مقتطفاترابط ال

http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm:    دليل اعمال على زيعور

 

أفكـــار نفسيـــة لحيـــاة طيبـــة -

وماسواهـــا"  السلسلــة المكتبيــة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=304&controller=product&id_lang=3:رابطال

Content.pdf:الفهرس  رابط

الدافـــع إلى االستطـــالع وقياســــه لفظيـــــا وشكليـــا -

نفسانـــي " الكتاب العربي سلسلة 

Content.pdf:الفهرس  رابط

ة الوجوديـــات النفسيــالعالج -

MaanExistentiolTherapies.pdf:رابطال

  

نفسانيــــات" المجلــة العربيـــة 

2017  خريــــف – 55-54العدد 

بمناسبة الذكرى االليمة الخامسة لإلختفاء اللغز البرز علماء النفس خاص عدد

توطيـــن العلــــوم النفسانيــــ ":الملـــف
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/  

 األعداد القادمةملفات مواضيع 

NextTopic.pdf  :الرابط

بصائـر نفسانيـة: "مجلـةمواضيع األعداد القادمة ل

2017شتاء  –خريف (  19 -18العدد 

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحي خاص عدد

اللياقة النفسانيـة والفكرية لالنسـان العربـي :فملال
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/posts/539252489755897

   2018ربيع   20العدد 

ية الحبسيكولوج:  ملفال
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/posts/539252489755897

 – المجلـة العالميـة للطـب النفسـي
Eng.pdf.2017 :العدد ط راب

WPA.htm&current_c2=3:   ات السابقةاالصدار

المجلــة العالميــة للطــب النفســي
ajp.htm&current_c2=3 :   ات السابقةاالصدار

  

الحق فى الحزن"هل : ةيالندوة الشهر

 

http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B13-Moktatafet6.pdf
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=304&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa6-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBook/eB54/eB54MB2017-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocBR-MaanExistentiolTherapies.pdf
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480.1073741828.1619757811580093/1831632570392615/?type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/ApnJ-NextTopic.pdf
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/posts/539252489755897
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/posts/539252489755897
http://www.arabpsynet.com/Journals/WJ/WP-October2017.Eng.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/WJ/index-WPA.htm&current_c2=3
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/index-ajp.htm&current_c2=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1413887548694348&set=a.153967724686343.38671.100002193491869&type=3&theater


 

 

facebook.com/arabpsyfound   / arbpsyfound.com  ي:

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

 علي قتل

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

 معاويـــــة وكسبهــــا

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

   )الرخاوي حيىي(اء ـــالسما في ـــ
%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-https://www.facebook.com/Kalimat   

168724920355353/?ref=bookmarks 
   )زيعور  ليع( يـــل النفسان

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

   ور الوعــــي
http://www.facebook.com/MashahedOurHistory/?ref=bookmarks    

   و ال تكــن من الغافليـــن
https://www.facebook.com/wayatafakarun/?ref=bookmarks    

https://www.facebook.com/  

  2017 جائزة محمد أديب العسالي لشبكة العلوم النفسية العربية 

/www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdfhttp:/   

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

  لسنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس

Rassiknoun2018.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/APN  

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

  2017لألبحاث و الدراسات النفسانية من منظور اسالمي 

http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdf  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5  

www.arabpsyfound.com/index.php? 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL33-34/NewsL33

يـر اإللكترونـالمتج -    facebook.com/Arabpsynet   /  arabpsynet.com

  
 

 علـــــــي اغتيـــــال : 24المشهد 

https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/ 
قتل بعد"  كبرى فتنة"  الى الفتنة وتحولت  : 23المشهد 

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

وكسبهــــا مصـــــر علـــي خســــر  : 22المشهد 
https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/ 

 
 
 

 "زدني علمـــــا "  ...اتــــصفح

ـــت و فرعهـــا ثابـــأصله... ات ـــكلم -
D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%-:رابطال

168724920355353/?ref=bookmarks

ل النفسانـــفي التحلية ـــربية العـــاألريك  -

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

ور الوعــــيـــام نـــأم... مشاهـــد من تاريخنــا -
http://www.facebook.com/MashahedOurHistory/?ref=bookmarks:رابطال

و ال تكــن من الغافليـــن. . . ويتفكــرون  -
https://www.facebook.com/wayatafakarun/?ref=bookmarks:رابطال

   إذا دعــــان . . . قريـــب  -
/https://www.facebook.com:رابطال

 

جائزة محمد أديب العسالي لشبكة العلوم النفسية العربية 

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

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

  " الراسخون في العلوم النفسانية" التكريم بلقب 

لسنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفستكرم الشبكة في الذكرى ا

Rassiknoun2018.pdf :دعوة لترشيح شخصية علمنفسانية عربية

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

لألبحاث و الدراسات النفسانية من منظور اسالمي " 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 

  

www.arabpsyfound.com/index.php?  

34/NewsL33-34-220917.pdf  -  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3

arabpsynet.com يــع العلمــالموق:  

  

المشهد 

المشهد 

المشهد 

صفح

 

جائزة محمد أديب العسالي لشبكة العلوم النفسية العربية 

التكريم بلقب 

 

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/a.399075223820608.1073741828.398618667199597/435317683529695/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/a.399075223820608.1073741828.398618667199597/434036890324441/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MashahedOurHistory/photos/a.399075223820608.1073741828.398618667199597/430709103990553/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kalimat-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-168724920355353/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/AlarikaAlArabiya/?ref=bookmarks
http://www.facebook.com/MashahedOurHistory/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/wayatafakarun/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D9%81%D9%8E%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%90%D9%91%D9%8A-%D9%82%D9%8E%D8%B1%D9%90%D9%8A%D8%A8%D9%8C-1489513221116440/?ref=bookmarks
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
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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.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
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