
 

 

    

 2018ارك ـــر المبــد الفطـــعيبأجمـــل التهانـــي  

أخلص التهاني سائلين بأصدق والعلمية و االستشاريةهيئتها  اءضأعيس الشبكة و رئإليكم بهذه المناسبة يتقدم 

  أن يحفظ أمتنا من الفتن و ا لما فيه رفعة العلوم النفسانية و خدماتها الصحيةنأن يوفقاهللا العلي القدير 

 " ومــــا أدراك مــا ليلـــة القـــــدر"

  ]حديث شريف[  "ـاهـفإذا قضـاه أمض اه،فإذا قــدره قضــ، درهإنّ اهللا إذا أراد شيئاً قــ "
 

 

  )  عام على التأسيس 18 (  على الويب" شبكة العلوم النفسية العربية " الطالق 15الذكرى 

  "مؤسسة العلوم النفسية العربية" نظمبهذه المناسبة ت

    ) 2018جوان   20الى  13من (    جالبرنامــ -"ــن.ـعـ.شــ"الصدارات الثالث السنوي االسبوع" 

 وانج12مساء يوم 

  2018 االعالن عن الفائز بالتكريم بلقب الراسخون في العلوم النفسانية للعام

  2018 جوان   13

  "شبكة العلوم النفسية العربية " الموقع العلمي : السنوي لــ   اليوم

  2018  جوا ن 14

  الدوريات و المجالت في علوم وطب النفس   :السنوي لــ   اليوم

  2018  جوان 15

  االصدارات المكتبية في علوم وطب النفس   :ــالسنوي ل   اليوم

  2018  جوان 16

  االصدارات المعجمية في علوم وطب النفس   :السنوي لــ   اليوم

  2018  جوان 17

  في علوم وطب النفس   الجوائز و التكريم   يوم

  2018  جوان 18 

  المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية     :السنوي لــ   اليوم

  2018  جوان 19

  الكتاب الذهبي:    السنوي لالنطباعات و االراء   اليوم

  2018  جوان 20 

  المساندة و االعالنات: السنوي لــ   اليوم

  "العربية النفسية العلوم لشبكة 2018 السنوي الكتاب"  اصدار

   "العطاء من عاما عشرة خمسة منجزات "
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  سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  -سيالنف التحليلي الجسدي النفسي الطب هو ما
PsychoanalyticalPsychosomatics.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRadwan  

  سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  -؟ أشقاء توائم أم اعداء أخوة. . . الطبي النفس وعلم اإلكلينيكي النفس علم
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanClin&MedPsy.pdf 

 )أمريكا  –لعراق ا(  صــادق السامرائـي - !!رب؟ــا يا عــا علينــي عقولنــف نولــكي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiHawToGiveOurMinds.pdf 

  )ر مص( يحيى الرخاوي -)الخاص من اإلبداع(جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى:عودة إلى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040618.pdf   

  )مصر ( يحيى الرخاوي - 2“قنديل أم هاشم”و “ لحس العتب”نبض المكان فى الوعى البشرى بين 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030618.pdf   

  )مصر ( يحيى الرخاوي - 1“قنديل أم هاشم”و “ لحس العتب”نبض المكان فى الوعى البشرى بين 
dfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020618.p   

  )سوريا(   مرسلينا شعبان حسن - !السلوك القيمي في ظل المتغيرات المتالحقة ؟

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaecelina-ValueBehavior.pdf  

 )أمريكا  –العراق (  ـادق السامرائـيصـ - !!اءــــاء والسمــــالم
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWater&Sky.pdf  

 )العراق ( قاسم حسين صالح - !أصدق تحليال..صوم بمنظور علم النفس الغربي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimFastingPerspWestPsy.pdf  

  )العراق ( قاسم حسين صالح -)انموذجا..رامز تحت الصفر( سيكولوجيا المقالب في البرامج التلفزيزنية
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimCameraCachePsy.pdf  

  سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  -  ؟تقنية نفسية سحرية أم مجرد شعوذة: البرمجة اللغوية العصبية
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwan-NLP.pdf 

  )الجزائر( خالد عبد السالم  -دور الصيام في تنمية الذكاء العاطفي للمسلمين الصيام يوحد مشاعر المسلمين
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemFasting&EmoIntel.pdf 

 )أمريكا  –العراق (  صــادق السامرائـي -!! فقه سلوك المؤامرة)210(و مـاسـواهـــــا 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa210-280518.pdf   

 )مصر ( يحيى الرخاوي -)3من اإلبداع(جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى:عودة إلى
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280518.pdf  

  )مصر ( يحيى الرخاوي -)2من اإلبداع(جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى:دة إلىعو
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270518.pdf  

  )مصر ( حيى الرخاويي - )من اإلبداع(جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى:عودة إلى
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260518.pdf 

 

  

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

 الح الدينتلغيت ص. 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 
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http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWater&Sky.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimFastingPerspWestPsy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimCameraCachePsy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwan-NLP.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemFasting&EmoIntel.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdessalemFasting&EmoIntel.pdf


 

 

 

 

 

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

 صادق السامرائي -   االصدار السابع … " سوهــــــا ومـا

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=329&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    

      http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=328&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3   

 

   اصدارات مكتبية محكمة في علوم وطب النفس - " ـيننفسا"  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  

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

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

 

   اصدارات مكتبية في الثقافة النفسانية - "  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   

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

  

  ي علـــوم وطــب النفــــس 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  :عمال على زيعوردليل ا

  ةــاساسي ةـــنفساني داراتــاص - 

  معن عبدالباري قاسم صالح. د.أ:عرض وتلخيص - )الصغير هانز( الاالطفــ ابلرهـ يالنفســ لالتحليـ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanLittleHans.pdf   

 

 معن عبدالباري قاسم صالح. د.أ:عرض وتلخيص  -المـــــة االحــــنظري

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanDreamTheory.pdf   
 
 
 

  يحيى الرخاوى. د.أ: تقديم -  األساس اإليقاعحيوى للوجود: الغريزة التوازنية التطورية : اللقاء الشهرى 

 .الساعة الثانية عشرة ظهراً - 4/6/2018األثنين 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid 

 

 
 وحدة الترجمة في التراث النفساني العالمي

 "مؤسسة العلوم النفسية العربية " يشرفنا في  "

 2018اعالمكم تأسيس هذه الوحدة البحثية بداية من العام 
https://www.facebook.com/824985194364377/photos/ 

 

 )2018 -  7 العـــدد  الـى  2014 -  1 العــدد  من( دليل االصدارات السابقة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=322&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3
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http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=321&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=274&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=329&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=328&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet11.pdf
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanLittleHans.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanDreamTheory.pdf  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1652924111457356&set=a.153967724686343.38671.100002193491869&type=3
https://www.facebook.com/824985194364377/photos/a.825034807692749.1073741828.824985194364377/825033627692867/?type=3


 

 

 

 " فــي العلــوم النفسانيــة  الراسخـون" -

  2018 للعـام"  نفسانيــةال العلــوم فــي الراسخـون" ببلق التكريم

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

  p?p=3http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.ph  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   

 

 "شبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة  زة ــجائ"  -

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

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

 ة ــنفسانيات الــاث والدراســلألبح العلميــةي ــساالكر -
  

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

 
 

 م النفسية العربيةبمؤسسة العلو2018   ـامالدعم واهداءات العضوية للع اتاشتراك -

2018اشتراكــــات الدعـــــم للعام    

  "الشريـــك الفخـــري الماســـي المميـــز"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  

 

2018للعـــام  ـداءات عضـــويةاهـــ   

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

   " الشرفـــي المميـــز    الشريــك"  ـةيــــعضو" إهداء 

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

  
 

 

 

 

 
www.arabpsyfound.com/index.php? www.arabpsyfound.com/index.php? 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL70-71/NewsL70-71-080618.pdf               http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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