
 

 

 
  تكرم "   العلــوم النفسيــة العربيـــة شبكة" 

   ) المغرب – علم النفس (شاو الغالي أحراالستاذ الدكتور 

 2018للعام  " المفلحــــون فــــي العلـــوم النفسانيــــة" :ـببلقــــ
Muflehun2018.pdf-Al-http://arabpsynet.com/Prize2018/Prizes 

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

 

 في علوم النفس 2018للعام  ـةالعلــــوم النفسيــة العربيــ جائزة الغالي احرشاو لشبكة

 الغالي أحرشاو . د. أ حمل اسم 2018لشبكة العلوم النفسية العربية للعام  تشرفت الجائزة التاسعة
  دعوة للترشح للجائزة

 :http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf  

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

  ) 2018 يناير 13 – 11  القاهرة  ( الجماعي العمل و الجماعية للعالجات المصرية للجمعية الثالث الدولي المؤتمر

   تحـــــول فـــــى العــــرب

    قراءة في منجزات سبعة عشر عاماً... لعربيةشبكة العلوم النفسية ا

   تونس – التركي جمال. د

  )مقتطفات من المحاضرة (  
https://www.facebook.com/JamelTURKY/posts10154992148341761/  

 

  المؤتمــر الدولي الثالث بنجــاح العربيــة سيــةالنف العلــوم شبكــة تهنئــة
https://www.facebook.com/search/top?/ 

 

  

   " نفسانـــي"  يـــالعرب ابـــالكت ةـــسلسل

  2017شتاء -االصدار الخامس والخمسون

  ) المغرب ( الغالـي أحراشـــاو - ةــوم اإلنسانيــي في العلــث العلمــالبح
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=314&controller=product&id_lang=3 

 الفهــرس والمقدمــة 

 index.php?id_product=313&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/  

 

 )لبنان( علي زيعور - والحضارية الروحية كما العقلية والصحة النفسي التحليل حقول

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

  و الفكر و الذات ماءات و في المجتمعتناال
  رموز المرأة واألنثوية والخصوبة من التشخيص الى االستيعاب وإعادة المعنية: الثالثةة الجلس

http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet5.pdf  
  http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  :على زيعوردليل اعمال 
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  )العراق ( علي عبد الرحيم صالح: ترجمة  - البناء والثبات: قائمة الفضول واالستكشاف 

http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyCuriosityList&Exploration.pdf   

  )اليمن (عبد الحافظ الخامري . د -  أنــت نفسانــي.. ارفــع رأســك : 47ثقافـة نفسانيــة 
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )87( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )100( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150118.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )86( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات) 99( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140118.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )85( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )98( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130118.pdf  

  صادق السامرائ -  )1(!! إطاللة نفسية على الشعر    )197(و ما ســواها 
 080118.pdf-/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa197http://www.arabpsynet.com  

  ) العراق(   قاسم حسين صالح -  !ما هكذا نقدم للعالم كارثة انتحار شباب العراق
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQuassimSuicide.pdf  

 )مصر ( ى الرخاويحيي - )84( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )97( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
 rabpsynet.com/Rakhawy/RakD080118.pdfhttp://www.a  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )83( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات) 96( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070118.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )82( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )95( اإليقاعحيوى الفكر ولوأص جذور
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060118.pdf 

 

 

  

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

  تونس -جمال التركي . اشرف على اعداده د :العدد الملحق  -

  "اللياقة النفسانيـة والفكرية لالنسـان العربـي ":ـفالملـ

  األعمـــال المكتبيـــة و البحثيـــةة ـــفهرس

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=315&controller=product&id_lang=3:رابط العدد  

  مصر -مرعي سالمة يونس . اشرف على اعداد ملفه  د:  :العدد الرئيسي -

  "اللياقة النفسانيـة والفكرية لالنسـان العربـي ":ـفالملـ

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

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=311&controller=product&id_lang=3:رابط الفهرس و اإلفتتاحية
  

   2017خريف – 55- 54العدد - " نفسانيـات" المجلـة العربيـة 

  المغرب -الغالي أحرشاو. اشرف على اعداد ملفه  د  :العدد الرئيسي

  النفسانيـــــةتوطيـــن العلــــوم  ":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

  تونس -جمال التركي . اشرف على اعداده د :العدد الملحق 

  توطيـــن العلــــوم النفسانيـــــة ":الملـــف

  األعمــــال المكتبيـــة و البحثيـــةة ـــفهرس
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=309&controller=product&id_lang=3  

    55-54العـدد    الى -   38-37دد ـالع من فهارس وملخصات:  4الدليل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=241&controller=product&id_lang=3   

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

  محكمـــة ، المغرب علميـــة مجلـــة  -   سم النفــــة العربيــة لعلـالمجلـ

  2017 خريـــف -  4 العــدد 1 المجلــد

  http://www.arabpsynet.com/Journals/AJOPSY/ajopsy4.pdf :رابط الملخصات
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com :يـر اإللكترونـالمتج-  facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

 
 

  

   " نيةالراسخون في العلوم النفسا" 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

***   ***   *** 

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

 http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChairTxt2017.pdf:أعمال هذا الكرسي دعوة تعاون إلنجاز

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

  )مصر (  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

 
 

 

 اصــــدارات مكتبيــة ومجــــــــالت : 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  -

  )العربإسالمي النفس و علومها  من منظور التراث( " ون ــــــــالراسخ" السلسلة المكتبية صفحــة  -

    www.facebook.com/ArrassikhunBook/?ref=bookmarks:رابطال

  )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

    www.facebook.com/WaMaSawahaa/?ref=bookmarks:رابطال

ـاور( "ور ــان والتطــاإلنس"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحــة  - ـة حسـب المح   )النشـرة اليومـي

     www.facebook.com/AlInssanWaAttatawer/?ref=bookmarks:رابطال
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