
 

 

    

   عشرة ةالخامس شمعتها تطفئ"  العربية النفسية العلوم شبكة"  :2018جوان 13... ـاقريبـــ

  عاما من الكدح  14انجازات  :2017للعام كتــاب السنــوي ال
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf 

  ) قريبــا( عامـا مـن العطـاء 15منجــزات  :للشبكةالكتــاب السنــوي 
https://www.facebook.com/photo.php? 

 

  يكتب صــادق السامرائـي 15في ذكراها "الشبكة "

   )2-1( !!شجون على قارعة طريق األمنيات
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun1.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun2.pdf  

 

  2017الكتاب الذهبي لشبكة العلوم النفسية العربية للعام
http://arabpsynet.com/GoldBook/eBArabpsynet14YearsGoldBook.pdf 

  2018الكتاب الذهبي للعام  شارك بكلمة في
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamaraiShujun2.pdf  

 
 

 

  )العدد  االخير  ( 2018ماي   – 1العدد  29المجلد -  المجلــة العربيـــة للطب النفســـي - 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=325&controller=product&id_lang=3 

 ـيسالنف بللطـ ةالعربيـ ةالمجلـ تحرير هيئةل الجديدة التركيبة
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/ 

   

    2018صيف   -58 العدد  -  " اتـــنفسانيـ" المجلــــة العربيــــة  - 

 تلغيت صالح الدين. د.أ: اشراف  "يالعرب نبالوط ةالنفساني اتالعالج " :الملف

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=327&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=326&controller=product&id_lang=3  واإلفتتاحيةالفهرس 

  ) 58دد العــ  ىال     38-37العـدد   من(الرابع  ءالجز-ل االعداد السابقة دليـ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=241&controller=product&id_lang=3 

  

  )العدد  االخير  (  2018ربيع  -20العدد  - "  ةــــر نفسانيــــبصائ" ةــــمجل - 

 )االردن(  وليد سرحان. د :المشرف" من السواء الى الالسواء... 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   واإلفتتاحيةالفهرس 

  ) 20العـــدد   الـى   1العــدد   من(  االعداد السابقةل دليـ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3 

  

   2018جوان 2العدد  17المجلد  -  المجلــة العالميــة للطــب النفســي -

http://www.arabpsynet.com/Journals/WJ/WP-June2018.Eng.pdf 
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  )مصر(  أبو حالوةالسعيد  محمد  - انـــان والعرفـــادة االمتنـــي عبـــالت فــــتأم
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliChildren&Political.pdf  

  )الجزائر( خالد عبد السالم  -لمصلحة من الدعوات إلى الكراهية واالقتتال؟ الصيام يوحد مشاعر المسلمين
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemFastingUnites.pdf    

  سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  - "! *معالجة نفسية"هل المعالجة النفسية ما نسميها ... العالج النفسي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwan-ThePsychotherapy.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )رواية الواقعة(“ نقتلك: أو… إما أنْ تعود”: الجزء الثالث من الفصل الثانى
rabpsynet.com/Rakhawy/RakD210518.pdfwww.a  

  )مصر ( يحيى الرخاوي - )من اإلبداع(جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى:عودة إلى
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200518.pdf  

  )مصر ( يحيى الرخاوي -نفسى اإليقاعحيوى التطورىجذور إرهاصات الطب:عودة إلى
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190518.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - “الواقعة”رواية   (3)“فى البدء كان الكلمة”الفصل األول 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140518.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - “الواقعة”رواية   (2)“فى البدء كان الكلمة”الفصل األول 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130518.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - “الواقعة”رواية “ فى البدء كان الكلمة”الفصل األول 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120518.pdf 

  )أمريكا  –العراق (  يصــادق السامرائـ -!!المنقاد والبشر اإلستعباد سلوك  ) 209(و ما ســواها 
140518.pdf -http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa209 

 

 

   لنفساصدارات مكتبية محكمة في علوم وطب ا - " ـينفسان"  ـيالعرب ابالكتـ 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  

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

  )56إلى العدد  47من العدد   (االصدارات السابقة دليل 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=274&controller=product&id_lang=3 

 

   اصدارات مكتبية في الثقافة النفسانية - "  أنفسكــم يوف"  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   

  )15من العدد   األول إلى العدد (دليل االصدارات السابقة 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3 

 

  طيبة   لحياة نفسية أفكار   - …" سوهــــــا ومـا"  المكتبيـــة  السلسلـــــة - 

   )قريبا (    صادق السامرائي  -   االصدار السابع … " سوهــــــا ومـا

  )2017 -  6 العـــدد  الـى  2014 -  1 العــدد  من(  دليل االصدارات السابقة
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3  

  

  علـــوم وطــب النفــــس ي فــاساسيـــة  مراجع  - 

 )لبنان(  – علي زيعور - 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-Moktatafet11.pdf  

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

http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet11.pdf
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm
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http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliChildren&Political.pdf 


 

 

 

 

  ةــاساسي ةـــنفساني داراتــاص - 

 )اليمن(  قاسم صالح معن عبد الباري – ، العرض، الحصرالكف       

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanFreudInhib&Symp.pdf  
 

 )اليمن( م صالحمعن عبد الباريقاس – نــــالم في الفـــان واالحـــلهذيا       

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanDelirium&Dreams.pdf 

  

 " فــي العلــوم النفسانيــة  الراسخـون" -
  

  2018 امللعـ"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" بلفب التكريم

  تكرم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس

  http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية الراسخون

  https://www.facebook.com/ArrassikhunAwards/?ref=bookmarks  على  الفايس بوك  الراسخون

  

2017الى العام – 2004من العام  باللقب مة الشخصيات المكر 
www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdf   

  

 ) مصر( النفساني الطب،  الرخــاوي يحيــى البروفيسور -  2004

 ) مصر(  النفــس علــم ، ابراهيــم الستــار عبــد البروفيسور  -  2005

 ) مصر(  النفساني الطب، عكاشــة احمــد البروفيسور -  2006

 ) لبنان(  النفــس علــم ، حجـازي مصطفــى البروفيسور -  2007

 )لبنان( النفساني النابلســي، الطب. أ محمـد البروفيسور  -  2008

 )لبنان( النفــس علــم،  زيعـــور علــي البروفيسور  -  2009

 ) العراق ( النفساني الطب ، السامـرائي البروفيسور صـادق  -  2010

 ) مصر(  النفــس علــم،  حفنــــي البروفيسور قــدري  -  2011

 ) األردن(  النفساني الطب  التكريتــي عدنـان البروفيسور  -  2012

 ) مصر(  النفــس الخالـق، علــم عبـد أحمـد البروفيسور  -  2013

 ) األردن(  النفساني الطب، سرحــان البروفيسور وليـــد  -  2014

 ) مصر(  النفــس علــم، صفــوان مصطفـــىالبروفيسور  -  2015

 ) لبنان(  النفساني الطب ،كـــرم إيلــي البروفيسور  -  2016

  ) الجزائر(  النفــس علــم ، معمريـة البشيـر البروفيسور  -  2017
 

 "شبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة  زة ــجائ"  -

  2018 ية لشبكة العلوم النفسية العرب الغالي أحرشاوجائزة 
  http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf   للترشحدعوة 

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

 ة ــات النفسانيــاث والدراســلألبح العلميــةي ــساالكر -
  

  ،2017 - 2016 - 2015تفعيل اعمال الكراسي العلمية للسنوات :  2018العام 
 e/photos/https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdat  

  
  

  تاريخ، و حاضر، و مستقبل... علم النفس المرضي في الجزائر :الملتقى الوطني األول حول

  2018نوفمبر  5 – الجزائر –قالمة . 1945ماي  8جامعة 
FirstNationalForumGuelmaAg.pdf-m/Congress/Conghttp://www.arabpsynet.co 

http://www.arabpsynet.com/Congress/Cong-FirstNationalForumGuelmaAg.pdf
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdf
https://www.facebook.com/ArrassikhunAwards/?ref=bookmarks
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanFreudInhib&Symp.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanDelirium&Dreams.pdf


 

 

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

  

 

 ) 2018مايو  24( ام ـــي للفصــوم العالمــالي   -

 دليل مرض الفصام 

  )فرنسي  -عربي (    لألولياء، االهل، واالشخاص المحيطبن بهم   للمرضى ،   معلومات
http://www.arabpsynet.com/Documents/GuideToSchizophrenia.pdf 

  

  قائمة مراسالت شبكة العلوم النفسية العربية  تجديد -

  http://arabpsynet.com/admin/addmails.asp :تسجيل االشتراك بقائمة المراسالت

  http://arabpsynet.com/cv/cv.htm  :ارسال السيرة العلمية 

  

  

  

 

  بالشبكة و بالمتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةالدعاية واإلشهار  إعالنات -

  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   ـامم واهداءات العضوية للعالدع اتاشتراك -

2018اشتراكــــات الدعـــــم للعام    

  "ـــزالشريـــك الفخـــري الماســـي الممي"عضويـــــــة  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3  

 

   "الشريـــك الفخـــري الماســـي"عضويــــــة  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 

 " الشريـــك الشرفـــي الذهبـــي"عضويــــــة  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

 

2018ـداءات عضـــوية للعـــام اهـــ   

  الفخــري الراســـخ   الشريــك"  ـةعضويــــ" إهداء  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

   " الشرفـــي المميـــز    الشريــك"  ـةعضويــــ" إهداء 

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