
 

 

 
 مؤسسة العلوم النفسانية العربية

  2018 سانية العامللراسخين في العلوم النف الثانيبمناسبة األسبوع السنوي ي حتفت

  ) مصر(  عبد الستار ابراهيمبالبروفيســـور 

 وتكريمــــه بلقـــــب

  "ةـــوم السلوكيـــالعلالراسخــــون فـــي  "
W2018.pdfArrassikhunY-www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Prize 

 
 

 ساتذة في طب النفس وعلومهاو األ لألطباءفصل السير العلمية : 2018شتــــــــاء

 العربيةالفصول العلمية لشبكة العلوم النفسية 

  )ع. س 1254تحوي قاعـدة بيانـات السير العلمية لعلماء وأطباء النفس العرب  (

 ء النفسانيــــنصفحة البحــــث عن السيـــر العلميــــة لألطبـــــا
  http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp 

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

  
  " نفسانيـات" المجلـة العربيـة 

   2018شتاء   -)  عدد خاص( 56 العدد  

    "العنف واالضطرابات النفسانية التالية للصدمة " ":الملـــف

  2017م أبحاث ودراسات العمل الفائز بجائزة محمد اديب العسالي لشبكة العلوم النفسية العربية للعا

  فلسطين -عبد العزيز موسى ثابت. د.أ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=316&controller=product&id_lang=3:رابط العدد  

  http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ56/apnJ56First&Content&Editorial.pdf:رابط الفهرس و اإلفتتاحية

   قريبـــــا   .....  2018 ربيع  –57العدد 

  "انيـةاشكاليـات الترجمـة فـي العلـوم النفس" :الملـــف

  ملفات األعداد القادمة / مقترحات مواضيع لملفات مستقبلية

  دعوة االطباء و االساتذة اثراء هذه الملفات باعمالهم العلمية
 ics.pdfNextTop-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat  

   )2017شتاء  –خريف (    "بصائـر نفسانيـة: "مجلـــةمن   19 - 18 العدد ملف: وثائــــــــــق

)88 -87الى العدد  1من العدد ( " الثقافة النفسية المتخصصة " افتتاحيات كامل اعداد    

 بروفيســور محمــد احمـد النابلســي
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs18-19Supp/eJbs18-19NabulsySupp.pdf 

 

 ) المجلة الرسمية للجمعية العالمية للطب النفساني ( المجلــة العالميــة للطــب النفســي

  2018ي فيفر 1العدد  17المجلد - االصدار اإلنكليزي
Feb2018.Eng.pdf-http://www.arabpsynet.com/Journals/WJ/WP  
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http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Prize-ArrassikhunYW2018.pdf
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/a.492498270806672.1073741825.211668335556335/1693092360747251/?type=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=316&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ56/apnJ56First&Content&Editorial.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs18-19Supp/eJbs18-19NabulsySupp.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/WJ/WP-Feb2018.Eng.pdf


  

 
 

  )سوريا(   مرسلينا شعبان حسن -العالقة بالزمن والصحة النفسية
MarcelinaRelationshipWhithTime&MH.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )96( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )109( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050218.pdf  
 )مصر ( يحيى الرخاوي - )95( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )108( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040218.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )94( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )107( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030218.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )93( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )106( عحيوىاإليقا الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290118.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )92( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات) 105( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280118.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )91( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )104( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270118.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )90( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )103( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220118.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )89( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات) 102( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210118.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )88( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )101( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200118.pdf  

  

  

  ) 2017االصدار الخامس والخمسون،  شتاء ( نفسانـــي"  ـيالعربـ ـابالكتـ ـةسلسلـ 

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

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

  

  ) 2018شتاء  –االصدار الخامس عشر. . . قريبـــا(   " ـمأنفسكـ في و"  ـيبـرالع ابالكتـ ةسلسلـ

  )مصر( محمد السعيد أبو حالوة - تعريفها، أنماطها، وعالقتها بالصحة النفسية: األوهام اإليجابية
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/  

  

  س  ـــب النفـــوم وطـــة في علـــة حديثـــدارات مكتبيــاص

   )2018طبعة اولى .....كتاب جديد ( و معاناة المريض النفسي!!... الوصمة

  تونس ( جمال التركي.د: قديمت -  ) مصر ( لطفي الشربيني .د 
Sherbiny.B9.pdf -http://www.arabpsynet.com/Books/DocBR 

 ) مصر ( طارق عكاشة .د.أ - ) مصر (أحمد عكاشة .د.أ - الطـب النفسـي المعاصـر

 http://arabpsynet.com/Books/Okasha.B1.pdf 

 ) مصر ( طارق عكاشة .د.أ - ) مصر ( أحمد عكاشة .د.أ - علـم النفـس الفسيولوجـي
http://www.arabpsynet.com/Books/Okasha.B2.pdf 

 ) مصر ( يحيى الرخاوي .د. أ -ات الصحة النفسية من مأزق الحيرة الى والدة الفكرةمستوي
http://www.arabpsynet.com/Books/Yahia.B19.pdf  

ــوم وطــب النفــــس  كتـــب اساسيـــةمراجعة    فـــي عـل

 )لبنان( علي زيعور - والحضارية الروحية كما العقلية والصحة النفسي ليلالتح حقول: الكتاب

كملنة المرأة و ترامزها مع المؤلهن و المقدس في الحلميات و :  الرابع القسم/ الثانية المعاينة

  الفقهيات و في اإلناسة و التعبير غير المنطوق و غير الصريح
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet6.pdf  

 http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  :دليل اعمال على زيعور
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com :يـر اإللكترونـالمتج                     facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

 
 

  2018المؤسســــــة    المساندة و العضوية في

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

   

  2018اشتراكــــات الدعــــم للمؤسســــة 

"الشريك الفخري الماسي المميز"عضويـــــــة   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  

      "الشريك الفخري الماسي"ـة عضويــــ
duct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=pro  

  "الشريك الشرفي الذهبي "عضويــــــة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3 

  

  2018  ت عضـــــــــويةاهـــــداءا

  "الفخــري الراســخ    الشريـــك"   عضويـة
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

 " الشرفــي المميــز   الشريــك"   عضويـة  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3  

  

  

  

  2018 بكة العلوم النفسية العربية لش الغالي أحرشاوجائزة  -

  :http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdfللجائزة للترشحدعوة 

  : http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2الشبكةدليل 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 دعوة لترشيح شخصية علمنفسانية عربية

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

 لمؤسسة العلوم النفسية العـــربية" سي السنوي لألبحاث والدراسات النفسانية الكر -

  )2018بالنسبة للعام ( أقر المجلس العلمي لمؤسسة العلوم النفسية العـــربية  -

  ،2017 -  2016 - 2015تركيز العمل على تفعيل اعمال الكراسي العلمية للسنوات 
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/ 

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

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