
 

 

  

  )العدد  االخير  (  2018ربيع  - 20العدد   :مجلة بصائر نفسانية -

 )االردن(  وليد سرحان. د :المشرف" ن السواء الى الالسواءم... والغرام سيكولوجية الحب ":فالمل

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=324&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=323&controller=product&id_lang=3  اإلفتتاحيةوالفهرس 

  " اتـــــــــنفسانيـ" المجلة العربية  - 

  ) العدد  االخير (  2018ربيع   -57 العدد  

  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   

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

  )قريبا : العدد القادم (  2018 صيف  -58 العدد 

 تلغيت صالح الدين. د.أ: اشراف  "يالعرب نبالوط ةالنفساني اتالعالج " :الملف
ook.com/NafssaniatJournal/photos/https://www.faceb  

 

  )االخير   االصدار ( " نفسانـــي"  العربــي الكتــاب سلسلــة - 

  ) مصر ( الطب النفسي –الشربيني لطفي.د.أ -  النفسي المريض معاناة و!! .. الوصمة

  2018شتاء  والخمسون، السادس الكتاب

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=322&controller=product&id_lang=3:شراء الكتاب  

 tp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=321&controller=product&id_lang=3ht:ةالفهرس والمقدمـ

  )االخير   االصدار ( "  أنفسكــم وفي"  العربــي سلسلة الكتـاب - 

  )مصر( محمد السعيد أبو حالوة - تعريفها، أنماطها، وعالقتها بالصحة النفسية: األوهام اإليجابية

   2018شتاء  –الكتاب الخامس عشر

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

ــوم وطــب النفــــس فــب اساسيـــة كتــ -    ي عـل

 )لبنان( التحليل النفساني  – عورعلي زي - والحضارية الروحية كما العقلية والصحة النفسي التحليل حقول: الكتاب

  والمتمرد الغراري للشعر التحليلنفسية المعاينة: الثاني القسم/  الثالثة الجلسة/  الثالثة المعاينة
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet10.pdf  

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

 ... إصــــدارات نفسانية حديثـــة  - 

ف  -سطــــوة العواطــــف  ـىمصطفادل عــ. د: تقديـم -رطلعـت مطــ. د: ترجمـة -دردافيـد ساـن: تألـي
 http://www.arabpsynet.com/Books/Matar.B1.pdf  

  

 ���� " ��	
��� ������ـ� ����ـ����" ������� �������� �
  2018 +*��( 27  ��&%��  65-64 ���� – �ـ� ������ـ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=324&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=319&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=323&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=320&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480.1073741828.1619757811580093/1934635846758953/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=322&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=321&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=317&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=318&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet9.pdf
 http://www.arabpsynet.com/Books/Matar.B1.pdf 


  

 
 

 )العراق(  علي عبد الرحيم –والقيــاس والنتائــج المفهــوم: الــذات اعاقـــة
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsySelfDisability.pdf 

  )مصر (  سامر جميل رضوان: ترجمة -خداع للمتقدمين (EMDR) خفض الحساسية بحركات العين وإعادة المعالجة
 //www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanEMDR.pdfhttp:  

  )مصر ( يحيى الرخاوي - “والحريق الشعلة”: حكاية بداية )1( “اإلنسان يتعرى عندما” كتاب من
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230418.pdf  

  )مصر ( يحيى الرخاوي - “.… صمتى بأعلى وهتفت”: قصيدة) 1( “اللعبة سر” ديوان من
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220418.pdf  

  )مصر ( يحيى الرخاوي - .… البداية): النهاية: (قصيدة “النفس أغوار” ديوان من
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210418.pdf  

  )أمريكا  –العراق (  صــادق السامرائـي -)2!!(ومغيرات تغييرات  ) 207(و ما ســواها 
240418.pdf -http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa207 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )3(“فكرة والدة”: ثانيا: الثانى الفصل من مقتطف “النفسية الصحة مستويات
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160418.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )2(“فكرة والدة”: ثانيا: الثانى الفصل من مقتطف “النفسية الصحة مستويات
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150418.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )1(“فكرة والدة”: ثانيا: الثانى الفصل من مقتطف “النفسية الصحة مستويات
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140418.pdf  

  )أمريكا  –العراق (  صــادق السامرائـي -)1!!(ومغيرات تغييرات  ) 206(و ما ســواها 
170418.pdf -http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa206  

  
  

 

 النفسي والعالج لالرشاد العربية الرابطةورشات عمل 

  شعبان حسن مارسلينا .د: تقديم - ) الملخص(  النفسي العالج مهارات  :ملع ورشة - 

 ( المكرمة مكة توقيت(  16.00. س من بداية 13/04/2018 الجمعة ، اونالين
http://www.arabpsynet.com/Congress/WorkShopBN21-Marcelina.pdf   

  أحمد خيري حافظ. د. أ:تقديم - )الملخص   (*أزمة العالج النفسي في الوطن العربي :ورشة عمل -

  )توقيت مكة المكرمة (  16.00. بداية من س 21/04/2018اونالين ، السبت
http://www.arabpsynet.com/Congress/WorkShopBN21-Khayri.pdf  

 

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

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

 لمؤسسة العلوم النفسية العـــربية" الكرسي السنوي لألبحاث والدراسات النفسانية  -
   )2018بالنسبة للعام ( أقر المجلس العلمي لمؤسسة العلوم النفسية العـــربية 

  ،2017 - 2016 - 2015على تفعيل اعمال الكراسي العلمية للسنوات 
  https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/ 
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com :يـر اإللكترونـالمتج                     facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

 
 

 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  -

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

    .facebook.com/ArrassikhunBook/?ref=bookmarkswww:رابطال

  )في البالد العربية  ةـيانوم النفسـع العلـواق( "ضــاب األبيــالكت"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحـة  -

    rkswww.facebook.com/ApnWhiteBook/?ref=bookma:رابطال

  )فـــور مختلــة من منظــالرؤي( "اتــمقارب"ة ــة المكتبيــالسلسلصفحــة    -

    bat/?ref=bookmarkswww.facebook.com/Muqara:رابطال
  

  

 

  لمؤسسة العلوم النفسية العربية و بالمتجر اإللكترونيشبكة الب اإلشهارو الدعايةإعالنات 

  إعالنات المتجر اإللكتروني بمؤسسة العلوم النفسية العربية -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3 

 إعالنات شبكة العلوم النفسية العربية -
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3 

 بمؤسسة العلوم النفسية العربية2018   ـاموية للعداءات العضـم واهات الدعاشتراكـ

2018ـــات الدعـــــم للعام اشتراكـ   

  "زـــي المميـــري الماســـك الفخـــالشري"عضويـــــــة  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  

   "يـــري الماســـك الفخـــالشري"عضويــــــة  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 " يـــي الذهبـــك الشرفـــالشري"عضويــــــة  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

2018ـوية للعـــام ـداءات عضــاهـــ   

  ــخـري الراسـالفخـ   ـكالشريـ"  ـةعضويــــ" إهداء  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

   " ـزـي المميــالشرفــ    ـكالشريـ"  ـةعضويــــ" إهداء 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 
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