
 

 

 

  للغــة العربيـــة العالمــياليــوم  بمناسبــــة
  

  لعربيــةمؤسســة العلــوم النفسيــة ا

  والعلوم النفسانية" العربية : " االسبوع السنوي الرابع: ـــمتنظـ

  نحو ترسيخ المصطلح النفساني العربي وتشجيع االبحاث باللغة العربية :تحت شعار
 2017ديسمبر  25الى  18من 

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

  االلكتروني المتجر لزوار حدى اصداراتهااعلى مدار االسبوع   يوميا تهدي :شبكة العلوم النفسية العربية
 http://www.arabpsyfound.com  

   

 متعلقة باللغة العربيةصدارات الإللعلى مدار االسبوع  تخفيض  :لكترونيالمتجر اال

 "نفسانيـــــات" المجلـــــة العربيـــــة 
 "ح النفـي العربـي ة المصطلـأزمـ"   فالملـ : 2009صيــف  23العـدد 

 مجلـــــة بصائـــــــر نفسانيـــــــة

  "ـوم النفسانيـــةــة و العلــالعربيـ "الملف 11العـــدد 

  "و في أنفسكــــم " الكتـــاب العربــي 

  يحيـى الرخـاوي. د.أ    - ـسوم النفـو علـ» العربيــة«   :الثامــن   اإلصـدار

  يحيـى الرخـاوي. د.أ    - اللغـة العربيـة وتشكيـل الوعـي القومـي  :   السابــع   اإلصـدار
   

  

  

 )لبنان( علي زيعور - والحضارية الروحية كما العقلية والصحة النفسي التحليل حقول :)  2017 خريف( الفصل كتاب

إعادة التعضية في الهذا و الجنس و األنا األعلى و التواصلية داخل الشخصية أو الوعي و : يةالثان المعاينة

  ماءات و في المجتمع و الفكر و الذاتتناال
  المؤنسن األنثوي البيولوجي وقطاع والزوجة المرأة ترميز: الثانيةة الجلس

http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet4.pdf  
   http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  :دليل اعمال على زيعور

 

  

 )���(الجمعية السورية للصحة النفسية  واالجتماعيالوضع النفسي : سورية والسوريون: المؤتمر العلمي السادس 

  2018ماي  6-5 ايول تركطنبسا
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN20-SamhSyria.pdf 

    الجودة المنشودة: مؤتمر التعليم العالي و التنمية
  2018ماي  6-5الجامعة العربية المفتوحة سلطنة عمان  

 AOUoman.pdf-http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN20 

  )تحديث ( النفس طب و  علومفي  لمؤتمرات العربيةالشبكة لدليل 

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6   

 ���� " ��	
��� ������ـ� ����ـ����" ������� �������� �
  2017 ���$�� 22  ��%$�� 46-47 � ��� - � ـ� ������ـ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661382860917940&set=a.308761169513446.1073741828.100011386969689&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com 
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ـادق - !والبشر اللغة   )امريكا / العراق ( يـــالسامرائ صــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiLanguage&Human.pdf  

  )العراق(  - قاسم حسين صالح - تحليلية دراسة( السلطة؟ كرسي العربي الحاكم يحب لماذا
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimArPolitician&Power.pdf  

ـادق - الحضاري الركود  )196( ـواهاسـ ما و  )امريكا / العراق ( يـــالسامرائ صــ

191217.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa196  
 )مصر ( الرخاويحيى ي - )75( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )88( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD181217.pdf  

 )مصر ( الرخاويحيى ي - )74( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات) 87( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD171217.pdf 

 )مصر ( الرخاويحيى ي - )73( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )86( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

akD161217.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/R 

ـادق - !العرب قوة العربية اللغة   )امريكا / العراق ( يـــالسامرائ صــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiArabicPower.pdf 

ـادق - )2!!(درةوالقــ ـرةالفكـ  )195( ـواهاسـ ما و  )امريكا / العراق ( يـــالسامرائ صــ

111217.pdf -net.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa195http://www.arabpsy  
  )العراق ( علي عبد الرحيم  - )العالج النفسي –االنحرافات السلوكية  - االسباب( اضطراب االدمان على الحب

 m/Documents/DocAlypsyLoveAddiction.pdfhttp://www.arabpsynet.co  

 )مصر ( الرخاويى حيي - )72( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )85( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD111217.pdf  

 )مصر ( الرخاويحيى ي - )71( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات) 84( اإليقاعحيوى الفكر صولوأ جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD101217.pdf  

 )مصر ( الرخاويحيى ي - )70( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )83( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091217.pdf  

  
 

   عدد خاص)2017شتاء  –خريف (  19 -18العدد  -   "بصائـر نفسانيـة: "مجلـــة 

  "والفكرية لالنسـان العربـي اللياقة النفسانيـة ":الملـــف

   ي العربيالبروفيسور محمد احمد النابلسينفسانلل العالم االذكرى السنوية الثانية لرحيعدد خاص بمناسبة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=312&controller=product&id_lang=3 :العددرابط    

   id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=311&controller=product&:رابط الفهرس و اإلفتتاحية
   األولالجزء    -) فهارس وملخصات(  -"بصائـر نفسانيـة: "مجلـــةدليل 

 ) 2017شتاء  –خريف /   19 -18العدد (الـى العـــدد االخير   - ) 2010شتاء و ربيع ( من العــدد االول 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3 

  )عمر هارون الخليفة  .بمناسبة ذكرى اختفاء د  عدد خاص ( 2017فخري – 55- 54العدد - " اتنفسانيـ" ة ة العربيـالمجلـ

  ـةتوطيـــن العلــــوم النفسانيــــ ":الملـــف

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

  الجزء الرابع  -)    فهارس وملخصات(  - " نفسانيــــات" المجلــة العربيـــة دليل  

 )2017  شتاء–خريف (   55- 54العـــدد    الـى - )2013  ربيع -شتاء (   38-37العــدد   من
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=241&controller=product&id_lang=3  

http://arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index4.pdf 

 " ) بصائر نفسانية " و " نفسانيات" اضافة ملخصات االعمال الصادرة في ( تحديث: النفسانية االبحاث والدراسات اتقاعدة بيان

http://arabpsynet.com/paper/default.asp  
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com :يـر اإللكترونـالمتج-  facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

 
 

   " 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 دعوة لترشيح شخصية علمنفسانية عربية

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

 ***   ***   ***  

   2017ث و الدراسات النفسانية من منظور اسالمي لألبحا" 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 
 ***   ***   *** 

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

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

 

 

 

 التـــــمجـــو مكتبيــةاصــــدارات  : العلميـــة اتــــصفحال

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

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

  )في البالد العربية  ةـيانوم النفسـع العلـواق( "ضــاب األبيــالكت"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحـة  -
    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
    .facebook.com/WaMaSawahaa/?ref=bookmarkswww:رابطال

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