
 

 

   

 2018رك اـــر المبــد الفطـــعيأجمـــل التهانـــي ب

  بأصدق وأخلص التهانيالى النفسانيين تقدم رئيس الشبكة و أعضاء هيئتها االستشارية والعلمية ي

  وأن يحفظ أمتنا من الفتن في اوطاننا  أن يوفقنا لما فيه رفعة العلوم النفسانية و خدماتها الصحية سائلين اهللا  

  
  

  الويب على مس عشرتدخل عامها الخا " العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة" 

 )سوريا، أنكلترا (استاذ الطب النفساني  – محمد أبو صالح البروفيســور
بلقــــــبم يكر  

 "  النفسانيــــة العلــــوم فـــي الراسخــــون" 
 Rassikhoun/RassikhounAbouSalah2018.pdfhttp://www.arabpsynet.com/ 

  محمد ابوصالح. د. كلمة ا

  من أساتذة كرام بتكريمينالني الشرف الكبير 

   هليس هناك شرف أكبر من أن يكرم المرء من قبل زمالئ

  .العلوم النفسية العربية ولقيادتها المميزة طوال هذه السنوات   جزيل المتنان لشبكة  

  خصيةمع أطيب تحياتي الش
mabousal@gmail.com  

  

 العطاء من عاما 15 إنجازات " العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة" 
  
  

   الويب على عشر الخامس عامها تدخل"  العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة" 

   " العطاءعشرة عاما من  خمسةمنجزات " 
 "لشبكة العلوم النفسية العربية  2018السنوي الكتاب 

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

  "العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "العلمـي الموقـع  :األول اإلنجــاز
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      

  النفـس وطـب علـوم فـي المجـالت و النشريـات :الثاني اإلنجــاز
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf  

  النفـس وطـب علـوم فـياالصدارات المكتبية  :لثالثا اإلنجــاز
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf  

  النفـس وطـب علـوم فـي  عجميــةم إصــدارات :رابعال اإلنجــاز
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf  

  النفـس وطـب علـوم فـيم  ــز والتكريــالجوائ :الخامس اإلنجــاز
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf   

  العربية النفسية العلوم لمؤسسة االلكتروني المتجر :سادسال اإلنجــاز
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf  

    الكتاب الذهبي: االنطباعات و االراء  حول الشبكة  :سابعال اإلنجــاز

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  
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www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf     
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounAbouSalah2018.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf     
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf     
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf     
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf     
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf     
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 


 "  العربيـة النفسيـة العلـوم شبكـة" لـ االستشارية والعلميـــة الهيئـــــة

 2019 - 2018     الجديدة التركيبة

18.pdf-http://www.arabpsynet.com/ApnBoard16  
  

  "اللياقـة النفسانية والفكرية لالنسان العربـي" وي الثالث السناليوم : " 2018:اكتوبـر  06

تحيــي الذكـــرى السنويـــة الثالثة  مؤسســة العلــوم النفسيــة العربيـــة

 لرحيـــل العالــم النفسانـــي 

  البروفيســــور محمــد احمــد النابلســـي
https://www.facebook.com/photo.php?fbid  

 
 

 

   اصدارات مكتبية محكمة في علوم وطب النفس - " ـينفسان"  العربـي الكتـاب سلسلـة - 

  ) مصر ( الطب النفسي –و حالوةمحمد السعيد أب.د.أ - المهنية للذات األكاديمية الهوية

  2018صيف   والخمسون، السابع الكتاب

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=332&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=331&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 

  طيبة   لحياة سيةنف 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

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

 

   مكتبية في الثقافة النفسانية اصدارات - "  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   

  مراجع  اساسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــــس   - 

 )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

    

  

 سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  -حـــد؟ اي وإلـــى حقـــاً حـــره األفكـــار هـــل

AreIdeasFree.pdf-uments/DocRudwanhttp://www.arabpsynet.com/Doc  
  )مصر ( يحيى الرخاوي - )من اإلبداع الخاص(جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى 

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250618.pdf 

  )مصر ( يحيى الرخاوي - )من اإلبداع الخاص(إليقاعحيوى التطورى جذور إرهاصات الطبنفسى ا
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240618.pdf 

  )مصر ( يحيى الرخاوي - )من اإلبداع الخاص(جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230618.pdf 

 سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  - الصحية التربية في االرادة نظرية

//www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanWillTheory.pdfhttp:  

http://www.arabpsynet.com/ApnBoard16-18.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1662791003804000&set=a.153967724686343.38671.100002193491869&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=332&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=331&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=234&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=318&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet11.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwan-AreIdeasFree.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250618.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240618.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230618.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanWillTheory.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعلهـــا تبـــارك فالنفـــس أمريكا  –العراق (  صــادق السامرائـي - !!طابـــت( 

arraiAPN15Years.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSam  

 سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  -الشخص حول المتمركز للعالج بالنسبة واهميتها باالستعرافات االنفعاالت عالقة

on&Emotion.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanCogniti  
 سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  -النفسي التحليلي الجسدي النفسي الطب هو ما

s.pdfPsychoanalyticalPsychosomatic-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRadwan  
  سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  -. . . الطبي النفس وعلم اإلكلينيكي النفس علم

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanClin&MedPsy.pdf 

 سامر جميل  رضوان .د.أترجمة  - الجسدية النفسية البنية و العرض لتشكل النفسية التحليلية التصورات

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwan-SymptForm.pdf 

 )أمريكا  –العراق (  صــادق السامرائـي -  !!الميمونـــــة األرض إرادة

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

 )مصر ( يحيى الرخاوي -الواقعة” رواية “الحبيب رق”: الثامن الفصل

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160618.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - “الواقعة” رواية “السابعة األرض”: التاسع الفصل

 fhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170618.pd 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - “الواقعة” رواية: والخاتمة “الحلقة” العاشر الفصل

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180618.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي -  )الخاص اإلبداع من(التطورى اإليقاعحيوى الطبنفسى إرهاصات جذور:إلى عودة

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110618.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - )اإلدبى للنص نقدى من( التطورى اإليقاعحيوى الطبنفسى إرهاصات

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100618.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي -) 1-2(“هاشم أم قنديل” و “العتب لحس” بين البشرى الوعى فى المكان نبض

 Rakhawy/RakD090618.pdfhttp://www.arabpsynet.com/ 

 

    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   

 ?id_product=326&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php  واإلفتتاحيةالفهرس 
  ) 58دد العــ  ىال     38-37العـدد   من(الرابع  ءالجز-ل االعداد السابقة دليـ

index.php?id_product=241&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/ 
 

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

 )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 

 

 

 مكتبيــة الصــــدارات الا اتــصفح - 

  )إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس( " يــننفسا" 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 -

    .facebook.com/WaFiAnfussikomBook/?ref=bookmarkswww:رابطال  -

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

    www.facebook.com/ArrassikhunBook/?ref=bookmarks:رابطال
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=327&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=326&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=241&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=324&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/NafssanyBook/?ref=bookmarks
www.facebook.com/ArrassikhunBook/?ref=bookmarks
www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/?ref=bookmarks
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAPN15Years.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanCognition&Emotion.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRadwan-PsychoanalyticalPsychosomatics.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanClin&MedPsy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwan-SymptForm.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraWillOfTheEarth.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160618.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170618.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180618.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110618.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100618.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090618.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 
 

 " ـة فــي العلــوم النفسانيـ الراسخـون" -

  2019 للعـام"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" ببلق 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

2018العام الى – 2003من العام  باللقب مة الشخصيات المكر 
2018.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003   

 

 ة ــات النفسانيــاث والدراســلألبح العلميــةي ــساالكر -

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

  

 

  الدعاية واإلشهار بالشبكة و بالمتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية إعالنات -

  لعلوم النفسية العربيةإعالنات المتجر اإللكتروني بمؤسسة ا -
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   ـامالدعم واهداءات العضوية للع اتاشتراك -

2018لدعـــــم للعام اشتراكــــات ا   

  "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  

 " فـــي الذهبـــيالشريـــك الشر"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 

   " يـــزالشرفـــي المم    الشريــك"  ـةعضويــــ" إهداء 

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

 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL72-73-74/NewsL72-73-74-290618.pdf            http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=275&controller=category&id_lang=3
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=116&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=117&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=125&controller=category&id_lang=3
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