
 

 

   

 ..." ركـى المبــاعيــد االضح" واصدق التهاني بــ أخلص

" ـــنِ لَكيملسا ملْنعاجو... 

ةً لَّكملسةً مــــا أُمنتين ذُرمو... 

  ...ۖوأَرِنا مناسكَنـــا وتــــب علَينا 

يـــــمحالر ابـــوالت أَنت ك128البقرة  - قرآن كريم (  " إِن( 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid 

  
  

  عشر الثاني عامها تدخلو عشرة الحادية شمعتهاتطفئ  التطور و لالنسان اليومية النشرة
  البروفيسور يحيى الرخاوي  عميد الطب النفساني العربي " م يتكر اسبــوع 

  ) 2018/ 09/ 7 الـــى 1 مـــن( 
 التهاني واخلص اصدق... الكبير االنجاز

  ...بخير وحضرته عام كلو...العالمين في عباده به اهللا ونفع الجسم و العلم في بسطة اهللا زاده
  ...يجازي في نهاية النهايةيكرم و خير من هو  " هو " إن كان 

  حق لنا ان نكرم علماءنا  بان تصلهم منا كلمات االعتراف باالنجاز 
tps://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/a.492498270806672/1932479563475195/?type=3&theaterht   

  

  ) 2018 رسبتمبــ 7 ىالـ 1 ـنم( ةالنفسانيـات ـو للموسوع للمعاجـم   الثالث وي االسبـوع السنـ
  البرنامــــــــج

  معجـــم الموســـع فــي علـــوم وطـــب النفـــسالوم ـي  : 2018 / 09/  01
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  

  )مجانــــي ( مصطلحات الحرف االول  رابط  تحميــل:  يـــعربال اإلصــــدار
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aefFree.pdf  

  )مجانــــي ( مصطلحات الحرف االول  رابط  تحميــل:  زيــــنكلياإل اإلصــــدار
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaFree.pdf  

  )مجانــــي ( مصطلحات الحرف االول  رابط  تحميــل:ي ــــفرنسال   اإلصــــدار
p://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaFree.pdfhtt  

  )العرب  النفس علماء و لالطباء المشترك المعجم(  بوم والطي العلي فالنفسان مالمعج :2018 / 09/  02
  المعجـــم المختص فــي علـــم النفـــس الجنســـي:  2018 / 09/  03

 تص فــي اضطرابــــات الوجـــــدانالمعجـــم المخ:  2018 / 09/  04
  المعجـــم الوجيـــز فــي علـــوم وطـــب النفـــس:   2018 / 09/ 05
  ـسوم وطـب النففــي علـ يـم التفاعلـالمعج:  2018 / 09/ 06
   ةـــالنفسي ومـــالعل يــف"  المــاألع"  ةـموسوع:   2018/ 09/  07

 
  

 مركز الرخاوي للتدريب و البحوث :ك معباالشترا مؤسسة الرخاوي للطب النفساني و عالج االدمان

 يحيى الرخاوى. د.أ: تقديم - 3/9/2018يوم األثنين الموافق : اللقاء الشهرى: تدعوكم إلى
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/ 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155478488151761&set=a.10150403803236761&type=3&theater
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/a.492498270806672/1932479563475195/?type=3&theater 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/Alif.aefFree.pdf 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.efaFree.pdf 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/A.feaFree.pdf
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/a.492498270806672/1968580729865078/?type=3&theater


 

 

 علي عبد الرحيم صالح - مقياس الحب الرومانسي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliLoveRomanticScale.pdf 

  )مصر ( يحيى الرخاوي - !!وسط دماء البشر… القفز بين الماء والشجر،: قصة قديمة
p://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270818.pdfhtt 

  )مصر (  يحيى الرخاوي - ) من اإلبداع الخاص( جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260818.pdf 

  يحيى الرخاوي - “حارة السكر والليمون: 16   الفصل: الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى  جذور إرهاصات
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250818.pdf 

   يالسامرائــــ صـــــادق -  !!كـــر ما يملـــرر مصيـــك يقــــالمال
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAltawrith2.pdf 

  )مصر ( يحيى الرخاوي - “منيل الروضة 15   الفصل:جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200818.pdf 

  )مصر ( يحيى الرخاوي - “العريش 14    الفصل: جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190818.pdf 

  “أرض الجولف 13   الفصل:جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180818.pdf  

    السامرائــــي صـــــادق - !!التوريث عاهة إقتصادية فادحة الخسائر؟
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAltawrith1.pdf 

  )مصر ( يحيى الرخاوي - ”دهب”العصلة : 12جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورىالفصل 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130818.pdf 

  يحيى الرخاوي -شارع جامعة الدول العربية 11   : جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120818.pdf 

ـِرزة:  10   الفصل:جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى    )مصر ( يحيى الرخاوي -ج
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110818.pdf 

    السامرائــــي صـــــادق -  !!وأمـــة تضـــامأعـــالم كـــرام 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiA3lamKiram.pdf 

  )مصر ( رخاوييحيى ال - “المعادى” 9الفصل : جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060818.pdf  

  )مصر ( يحيى الرخاوي - “المريوطية” 8الفصل  :جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050818.pdf  

  “شارع المبتديان” 7الفصل :جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040818.pdf  

    السامرائــــي صـــــادق -  )1!!(قـــــام من القلــــأي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAnxietyDays.pdf 

    السامرائــــي صـــــادق - "!!من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" )211( و مـاسـواهـــــا
100818.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa211 

 )األردن( وليد سرحان -ورـــام الجمهـــدث أمـــالتح
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSarhaneSocialPhobia.pdf 

  قاسم حسين صالح.د.أ- )تحليل سكوبولتك(شخصية السياسي الفاسد،سوية أم مريضة نفسيا؟ 
//www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimCorruptPolitician.pdfhttp: 

  مرسلينا شعبان حسن. د - اضاءات حول البنيوية وتصنيف االمراض النفسية
Structuralism&DSM.pdf -elinahttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaec  

  )مصر ( يحيى الرخاوي - “وادى النطرون”: 6الفصل : جذور إرهاصات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300718.pdf 

  )مصر ( يحيى الرخاوي - “أبو النمرس”: 5الفصل : يقاعحيوى التطورى جذور إرهاصات الطبنفسى اإل
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290718.pdf  

  )مصر  (يحيى الرخاوي - “مصر الجديدة” 4الفصل : ات الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورىجذور إرهاص 
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280718.pdf 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliLoveRomanticScale.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD200818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD130818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300718.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280718.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290718.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaecelina-Structuralism&DSM.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimCorruptPolitician.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSarhaneSocialPhobia.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa211-100818.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAnxietyDays.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAltawrith1.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiAltawrith2.pdf 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اصدارات مكتبية محكمة في علوم وطب النفس ... " ـينفسان"  العربـي الكتـاب سلسلـة - 
   2018صيف   والخمسون، الثامن الكتاب

  ) مصر ( الطب النفسي –محمد السعيد أبو حالوة - "العالج النفساني القائم على التقبل االلتزام"

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=334&controller=product&id_lang=3:شراء الكتاب  

 controller=product&id_lang=33http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=33&:ةالفهرس والمقدمـ

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

 صادق السامرائي -   االصدار السابع … " هــــــاأسو 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  الـى  2014 -  1 العــدد  من (دليل االصدارات السابقة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3  

 

   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   

  مراجع  اساسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــــس  - 

 )لبنان(  – علي زيعور - والحضارية الروحية كما العقلية والصحة النفسي التحليل حقول: الكتاب

  حقول التكيف النفسي االجتماعي وأجهزته النفسية والالواعية وحقول الصحة الذهنية :الخامسة المعاينة

 السيرة النبوية:الجلسة الثانية / األلوهة والمقدس :الجلسة األولى  
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet14.pdf  

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

 

  مجلة محكمة في علوم وطب النفس  ... " اتـــنفسانيـ"  ـة العربيــــةالمجلــ - 

  2018 صيف  -58  العدد

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

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

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

  2018 خريف  -59  : القادم  العدد

  الجزائر – واكلي  بديعة. د: افشرا - الثناقطبي الوجدان اضطراب تمستجدا :الملف-

  aitmedjber63dz@yahoo.fr   -  arabpsynet@gmail.com  :دعوة للمشاركة

 

  العربية النفسية العلوم مستجدات مجلة ..."  ةــــر نفسانيــــبصائ"مجلــــة  - 

  2018ربيع  -20العدد 

 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  احيةواإلفتتالفهرس 

  ) قريبــــا( 2018 صيف - 21العدد 

  يونس  سالمه رعىم. د: المشرف  - "والترويحي دنيالب والنشاط اإليجابي النفس علم" :فالمل
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/755979814749829/?type=3 

 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=329&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=318&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://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet14.pdf
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm
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=327&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=324&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/755979814749829/?type=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=334&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=333&controller=product&id_lang=3


 

 

 

 

 

 

 

  
 

 "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=2ئزجواالدليل 
 

 " فــي العلــوم النفسانيــة  الراسخـون" -

  2019 للعـام"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" ببلق التكريم
  شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفستكرم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها 

  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

 ) 2018الى العام – 2003من العام (  الشخصيات المكرمة باللقب 
2018.pdf-et.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003http://www.arabpsyn   

 

 ة ــات النفسانيــاث والدراســلألبح العلميــةي ــساالكر -

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

  

 

  الدعاية واإلشهار بالشبكة و بالمتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية 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 -
 .com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound  

 بمؤسسة العلوم النفسية العربية2018   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  

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 

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

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL79-80-81/NewsL79-80-81-310818.pdf            http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=126&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=275&controller=category&id_lang=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
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/
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/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3
facebook.com/arabpsyfound
facebook.com/Arabpsynet
arabpsynet.com
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL79-80-81/NewsL79-80-81-310818.pdf
arbpsyfound.com



