
 

 

  

  )تونس( جمال التركي  - منجزات سبعة عشرة عاما

  )ا بعلوم وطب النفس

 180- 171صص )  2017نوفمبر (  2العـــدد 

http://www.arabpsynet.com/Documents/AJP28.2TurkyArapsynet.pdf 

 )لبنان( علي زيعور - والحضارية الروحية كما العقلية

 العربية وحقوله أريكته في النفسي التليل

   اهللاحب  –المدرسة العربية مع تجربة صفوان 
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20

http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm   

  )دعوة للعضوية  (" يــالعالم يــالنفسان
https://www.facebook.com/photo.php?  

  )دعوة للعضوية  (" منتــــدى مستجـــدات الصحـــة النفسانيـــة
https://www.facebook.com/photo.ph  

  ) 2017نوفمبر  ( 2العـــدد  28المجلـــد 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=310&controller=product&

http://www.arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP28.2   

   عدد خاص - 2017فخريــ – 55

  توطيـــن العلــــوم النفسانيـــــة

  البروفيسور عمر هارون الخليفة: العرب  الخامسة لإلختفاء اللغز البرز علماء النفس

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=308&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=307&controller=product&id_lang=3   

   2017فخريــ – 55-54العدد 

  األعمــــال المكتبيـــة و البحثيـــة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=30

  )قريبـــا( - خاصعدد )2017شتاء  –

  "اللياقة النفسانيـة والفكرية لالنسـان العربـي

   ي العربيالبروفيسور محمد احمد النابلسينفسانلل العالم ا
https://www.facebook.com/photo.php? 

  ) 2018ربيع  -20العدد (موضوع ملف العدد القادم  

 )االردن(  وليد سرحان. د : المشرف"من السواء الى الالسواء

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

17  ����� 42-���41ـ��  - ����� 2017  

 
  

منجزات سبعة عشرة عاما ... يةالعرب يةالنفسشبكة العلوم 

ا بعلوم وطب النفسينحو تعاون عربي رق(

العـــدد  28المجلـــد -  العربية للطب النفسيالمجلة 
 http://www.arabpsynet.com/Documents/AJP28.2TurkyArapsynet.pdf

العقلية والصحة النفسي التحليل لحقو: )  2017 خريف( الفصل كتاب

التليل مؤسسي مع ومقابسات جلسات: األولى المعاينة

المدرسة العربية مع تجربة صفوان  مقابسات: الثالثة الجلسة
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet2.pdf  

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

النفسان راثــالت في ةــالترجم دةــوح" س ــــتأسي
https://www.facebook.com/photo.php?

منتــــدى مستجـــدات الصحـــة النفسانيـــة" س ــــتأسي
p?https://www.facebook.com/photo.ph

 
 

المجلـــد  - يـــب النفســـة للطــة العربيــالمجل

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=310&controller=product&id_lang=3 :العددرابط    

Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP28.2:رابط الفهرس و المقدمة

55-54العدد - " نفسانيــــات" المجلــة العربيـــة 

توطيـــن العلــــوم النفسانيـــــة ":الملـــف

الخامسة لإلختفاء اللغز البرز علماء النفس الذكرى عدد خاص بمناسبة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=308&controller=product&id_lang=3 :العددرابط    

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=307&controller=product&id_lang=3:رابط الفهرس و اإلفتتاحية

العدد  قـــملح - " نفسانيــــات" المجلــة العربيـــة 

األعمــــال المكتبيـــة و البحثيـــةة ـــفهرس

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=309&controller=product&id_lang=3:رابط العدد  

–خريف (  19 -18العدد  -   "بصائـر نفسانيـة: "مجلـــة

اللياقة النفسانيـة والفكرية لالنسـان العربـي ":الملـــف

ل العالم االذكرى السنوية الثانية لرحيعدد خاص بمناسبة 
  https://www.facebook.com/photo.php?

موضوع ملف العدد القادم  : بصائـر نفسانيـة: "مجلـــة

من السواء الى الالسواء... سيكولوجية الحب "
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/

 �������� �������� ���-� ـ� ����'�ـ�& ��%$#�ـ� ���"ـ�!� " ����

كتاب

 

تأسي

تأسي

المجلــة العربيـــة 

المجلــة العربيـــة 

مجلـــة

مجلـــة

 (�!� " �������� �������� �������

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=308&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921.1073741828.259758497705299/552019725145840/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=307&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=309&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622891731433720&set=a.308761169513446.1073741828.100011386969689&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=310&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP28.2-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/AJP28.2TurkyArapsynet.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet2.pdf
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154731580251761&set=a.10150403803236761.348709.526941760&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=638455999877293&set=a.308761169513446.1073741828.100011386969689&type=3&theater


  

 )امريكا 

 )امريكا / العراق 

  )العراق 

 )مصر ( اويالرخ

 )مصر ( اويالرخ

 )مصر ( اويالرخ

 )امريكا / العراق 

     

 السامرائي .ص

 )مصر ( اويالرخ

 )مصر ( اويالرخ

 )مصر ( اويالرخ

 )الجزائر(  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=306&controller=product&id_lang=3 

 ) مصر -القاهرة

 )العراق  -  

 ) تونس -  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1456972181052551&set=a.153967724686343.38671.100002193491869&type=3

  
  
  

 ) سوريا(  مرسلينا شعبان حسن -سلوك الطفالة والمؤشرات النفسية المرضية ؟

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaInfantitisme.pdf  

امريكا / العراق ( يـــالسامرائ صـــادق - !!مجتمعات التفكير السلبي
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa191  

العراق ( يــالسامرائ صـــادق -  !!الديمقراطية والدين!! / 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet63.pdf  

  )العراق (  قاسم حسين صالح -  من منظور سيكولوجي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimPersonalStatutLaw.pdf  

   )العراق (  علي عبد الرحيم صالح –سمات الشخصية والتصويت الشرعي في االنتخابات السياس
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlypsyVotersPersonalityTraits.pdf  

العراق (  علي عبد الرحيم صالح – للعفو عن الذات، واالخرين، والمواقف
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlypsyHartlandScale.pdf  

الرخى حيي - )59( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )72
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD131117.pdf  

الرخى حيي - )58( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات) 71
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD121117.pdf  

الرخى حيي - )57( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )70
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD111117.pdf  

العراق ( يــالسامرائ ـادقصـ -!! ــــةدوجافـــــو العربيــ

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa190   

ص -!!نريد ديمقراطيتكم وحريتكم! / الديمقراطية الممنوعة والصراع المستقيد
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet62.pdf 

 )امريكا / العراق (  يــالسامرائ

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraientalInteraction.pdf 

الرخى حيي - )56( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )69
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051117.pdf  

الرخى حيي - )55( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات) 68

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD041117.pdf     

الرخى حيي - )54( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )67
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD2031117.pdf 

 

 

 ةــر معمريــبشي - الدافـــع إلى االستطـــالع وقياســــه لفظيـــــا وشكليـــا

 2017ستمبر -الخمسونواالصدار الرابع - "نفسانـــي 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=306&controller=product&id_lang=3

 المكتبية العربية في علوم وطب النفس لإلصدارات

http://arabpsynet.com/book/default.asp 
 

القاهرة( 2018يناير  13 – 11 لاألمل و العمل و التواص...لجماعية و العمل الجماعي
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18 

  بغداد(2018مارس  29 -  نحو مقاربات متعددة االختصاصات

    دعوة للمشاركة البحثية في مؤتمر
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18

 ) المغرب -فاس(2018مايو  9إلى  7من  -العالجات المتعددة

  لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية نحو دعم متعدد التخصصات
5springInstInter.pdf-http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18 

  سوسة(.2017نوفمبر  30آخر أجل للتسجيل -التكويـــن فــي العـــالج الغشتلطـــــي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1456972181052551&set=a.153967724686343.38671.100002193491869&type=3

سلوك الطفالة والمؤشرات النفسية المرضية ؟
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaInfantitisme.pdf

مجتمعات التفكير السلبي )191(و ما ســـواها 
131117.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa191

!! / التقنبل الديمقراطي…مقاربات
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet63.pdf

من منظور سيكولوجي   عفريقانون األحوال الشخصية الج
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimPersonalStatutLaw.pdf

سمات الشخصية والتصويت الشرعي في االنتخابات السياس
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlypsyVotersPersonalityTraits.pdf

للعفو عن الذات، واالخرين، والمواقف) HFS(مقياس هارتالند 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlypsyHartlandScale.pdf

72( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD131117.pdf

71( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD121117.pdf

70( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD111117.pdf

دوجافـــــو العربيــ )190( ـواهاسـ ما و

pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa190.071117:رابط النص

الديمقراطية الممنوعة والصراع المستقيد!! / مقراطيةما بعد الدي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet62.pdf

السامرائ صــادق - !!التفاعل العقلي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraientalInteraction.pdf

69( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051117.pdf

68( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD041117.pdf:رابط النص

67( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD2031117.pdf

الدافـــع إلى االستطـــالع وقياســــه لفظيـــــا وشكليـــا

نفسانـــي " الكتاب العربي سلسلة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=306&controller=product&id_lang=3

لإلصدارات الشبكة  قاعـدة بيانـات
 http://arabpsynet.com/book/default.asp

 

لجماعية و العمل الجماعيفي العالجات ا
EAGT.pdf-http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18

نحو مقاربات متعددة االختصاصات: السلوك اإلنتخابي في العراق

دعوة للمشاركة البحثية في مؤتمر
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN18-IAPP.pdf 

العالجات المتعددة:معهد الربيع الخامس الدولي

نحو دعم متعدد التخصصات
5springInstInter.pdf

التكويـــن فــي العـــالج الغشتلطـــــي
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1456972181052551&set=a.153967724686343.38671.100002193491869&type=3 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=306&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/book/default.asp
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaInfantitisme.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa191-131117.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet63.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimPersonalStatutLaw.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlypsyVotersPersonalityTraits.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlypsyHartlandScale.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD131117.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD121117.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD111117.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051117.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD041117.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD031117.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa190-071117.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMuqarabet62.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraientalInteraction.pdf


 

facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com

 المجـــالت

  )في علوم الطب و النفسإصدارات مكتبية ( " يــنفسان
www.facebook.com/NafssanyBook/?ref=bookmarks    

 )ةنحو لياقة نفسية أفضل لحياة طيبـ("م ــي أنفسكــو ف

www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/?ref=bookmarks    

  )النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي( " ون ــــــــ
www.facebook.com/ArrassikhunBook/?ref=bookmarks    

  )في البالد العربية  ةـيانوم النفسـع العلـواق( "ضــاب األبي
www.facebook.com/ApnWhiteBook/?ref=bookmarks    

  )فـــور مختلــة من منظــالرؤي( "ات
www.facebook.com/Muqarabat/?ref=bookmarks    

ـاة ( "اــا سواه ـار نفسيــة لحيــ   )أفكـ
www.facebook.com/WaMaSawahaa/?ref=bookmarks    

ـة حسـب ( "ور ــان والتط ـاورالنشـرة اليومـي   )المح
www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/?ref=bookmarks     

 )مصر (  جائزة عبدالستار ورضوى إبراهيم للعلوم النفسانية السلوكية

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1460628647353571&set=3&theater 

  )تونس(  2017 جائزة محمد أديب العسالي لشبكة العلوم النفسية العربية 

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

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

  )تونس

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

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

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

  )تونس(  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/NL41-42/NewsL41

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

 
 

المجـــالتو  اإلصــــدارات المكتبيــةات ــــصفح

نفسان" ي ــاب العربــالكت  صفحــة سلسلــة  -
www.facebook.com/NafssanyBook/?ref=bookmarks:رابطال

و ف" ي ــاب العربــالكت  ةــصفحــة سلسل -

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

ــــــــالراسخ" السلسلة المكتبية صفحــة  -
www.facebook.com/ArrassikhunBook/?ref=bookmarks:رابطال

اب األبيــالكت"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحـة  -
www.facebook.com/ApnWhiteBook/?ref=bookmarks:رابطال

اتــمقارب"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحــة    -
www.facebook.com/Muqarabat/?ref=bookmarks:رابطال

ا سواهــوم"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحــة  -
www.facebook.com/WaMaSawahaa/?ref=bookmarks:رابطال

ان والتطــاإلنس"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحــة  -
www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/?ref=bookmarks:رابطال

  

جائزة عبدالستار ورضوى إبراهيم للعلوم النفسانية السلوكية
 .)2018 – 2017(الدورة األولى 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1460628647353571&set=3&theater: شروط التقدم للجائزة

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 

تونس(  " الراسخون في العلوم النفسانية" التكريم بلقب 

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

Rassiknoun2018.pdfدعوة لترشيح شخصية علمنفسانية عربية

om/arabpsynet.php?p=3دليل تكريم الراسخون في العلوم النفسانية

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?  

42/NewsL41-42-171117.pdf-  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
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