
 

 

 

  الغنــي ـور خالــد محمــد عبــداألستــاذ الدكتـ

  2018ية جائزة عبدالستار ورضوى إبراهيم للعلوم النفسانية السلوكيفوز ب

 الى التهنئة مشاعر بأصدق واالستشارية العلمية هيئتها اعضاء و" العربية النفسية العلوم شبكة" رئيس يتقدم

  التكريم، بهذا فوزه عن الغني عبد محمد خالد االستاذ

  الجائزة هذه لتاسيسهم ابراهيم ورضوى الستار عبد لالساتذة التقدير و الشكر جزيل مع
https://www.facebook.com/photo.php? 

  

   ) 2018ربيع  (  57 العدد  -  " اتـــــــــنفسانيـ" المجلة العربية  - 

  بوفولة بوخميس. د.أ: اشراف  "ةاشكاليات الترجمة فـي العلوم النفساني" :الملف

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=319&controller=product&id_lang=3  واإلفتتاحيةالفهرس 

   2018ربيع  -20العدد  قريبــــا  :مجلة بصائر نفسانية -

 )االردن(  وليد سرحان. د :المشرف" اء الى الالسواءمن السو... والغرام سيكولوجية الحب ":فالمل
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/ 

  دعوة الثراء قاعدة البيانات: " و الدراسات النفسانية العربيةبنك االبحاث "  - 
    www.arabpsynet.com/paper/default.asp :صفحة البحث

    tp://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htmht :ملخصاتنموذج ادراج 

 

   "  أنفسكــم وفي"  العربــي الكتـاب - 

   2018شتاء   - الكتاب الخامس عشر: آخر اصدارات السلسلة

  )مصر(محمد السعيد أبو حالوة  -تعريفها، أنماطها، وعالقتها بالصحة النفسية: األوهام اإليجابية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=318&controller=product&id_lang=3 :شراء الكتاب   

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=317&controller=product&id_lang=3  ةالفهرس والمقدم

  " نفسانـــي"  العربــي الكتــاب - 

  2018ربيع    -من السلسلة  والخمسون السادس الكتاباصدار قريبــــا 

 ) مصر ( لم النفسع –الشربيني لطفي.د.أ -  النفسي المريض معاناة و!! .. الوصمة
https://www.facebook.com/NafssanyBook/photos/ 

  ... إصــــدارات حديثـــــة - 

  )مصر ( خاوييحيى الر –انــاالنس رىــيتع اــعندم
http://www.arabpsynet.com/Books/Yahia.B22.pdf 

  ...ب اساسيـــة كتــمراجعة  - 
 )لبنان( التحليل النفساني  – علي زيعور- والحضارية الروحية كما العقلية والصحة النفسي التحليل حقول

 للشعر النفسي الجهاز وطباقات قطاعات داخل واألخالقي والمثالي والغوري الغريزي:  3الجلسة /3 المعاينة
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet9.pdf  

 http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  :دليل اعمال على زيعور
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1578084578941310&set=a.153967724686343.38671.100002193491869&type=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=319&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921.1073741828.259758497705299/633664443648034/?type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=318&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=317&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/NafssanyBook/photos/a.223044958066243.1073741828.217222165315189/546909492346453/?type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Books/Yahia.B22.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet9.pdf
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm


  

 

  العابدين زين فارس.أ:  تـرجمة  -  والعائالت والمراهقين األطفال على االجتماعية اإلعالم وسائل ثيرتأ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZineImpactSocMedia.pdf   

  )العراق ( صالح الرحيم عبد علي:  ترجمة -  والسعادة الذات تقدير على المبكرة يةالرياض المشاركة تأثير
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsySportsHappiness.pdf  

  )أمريكا  –العراق (  صــادق السامرائـي - !!! الديــــــن والدنيــــــا
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiReligion&Life.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )114( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )127( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190318.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )113( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )126( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180318.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )112( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )125( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170318.pdf  

  )اليمن ( علم النفس  -عبد الحافظ الخامري -كوني توافق الذاتي التوافق: 49ثقافـــة نفسانيـــة 
 iryCultPsy49.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocKham  

  )أمريكا  –العراق (  صــادق السامرائـي -!!الفاضلة المدينة ومضادات الفارابي  ) 203(و ما ســواها 
190318.pdf -203http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa  

  )    ( السالم  عبد خالد -بيننا فيما لنتحاور... اآلخرى الحضارات مع الحوار قبل
zations.pdfDialogueWithCivili-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalem   

  )الجزائر ( السالم  عبد خالد -  معرفي؟ نفساني عالج من هل... العقول تسقيف ومنطق والديني الفكري التعصب
ousIntolerance.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemReligi  

  )أمريكا  –العراق (  صــادق السامرائـي -!!هي؟ ما أدراك وما الفتاوى
AlFatawi.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )111( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )124( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120318.pdf  

 )مصر ( يى الرخاوييح - )110( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )123( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110318.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )109( القلوب أقفال فتح: كتاب من مقتطفات )122( اإليقاعحيوى الفكر وأصول جذور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100318.pdf  

  )أمريكا  –العراق (  يـادق السامرائـصـ   - !! المجحــــوظ الجاحــــظ )202(و ما ســواها 
120318.pdf -http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa202  

   

  

 2018للعـام " فــي العلــوم النفسانيــة  الراسخـون " -

  تكرم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس
  Rassiknoun2018.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/APN وة لترشيح شخصية علمنفسانية دع

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

  2018 لشبكة العلوم النفسية العربية  الغالي أحرشاوزة جائ -
  http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf   للترشحدعوة 

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

 ربيةلمؤسسة العلوم النفسية الع" الكرسي السنوي لألبحاث والدراسات النفسانية  -

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

 

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL59-60/NewsL59-60-240318.pdf                   http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com :يـر اإللكترونـالمتج                     facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZineImpactSocMedia.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsySportsHappiness.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiReligion&Life.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190318.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180318.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170318.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120318.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110318.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100318.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa202-120318.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-AlFatawi.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemReligiousIntolerance.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalem-DialogueWithCivilizations.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa203-190318.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhamiryCultPsy49.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/APN-Rassiknoun2018.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL59-60/NewsL59-60-240318.pdf                   
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