
 

 

   

 ...رـا بخيـأمتنـ/ ا أوطاننـ/ ون من تحبــ/ كل عـام وانتـم : 1440العام الهجري 

 ...االمـــل حيــــاة  ... االمــل رحمــــة
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1793281077421658&set=a.153967724686343&type=3 

 
 

  ) 2018سبتمبر  14(  " اليـــوم السنــوي الثالث لتوطيــن العلــوم النفسانيــة

 لفاجعة اختفاء البروفيسور عمر هارون الخليفة الذكرى السادسة
www.facebook.com/photo.php?fbid=10155528656316761&set=a.10150403803236761&type=3&theater 

 الخليفة هارون عمر البروفيسور اختفاء ذكرى مع تتوقف العربية النفسية العلوم شبكة
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1409392779143825&set=a.153967724686343&type=3  

  

  2017خريف  &صيف  55-54ملحق العـــدد : "نفسانيـات “المجلـة العربيـة 

 " فهرسـة االعمـال المكتبيـة و البحثيـة... توطيـن العلـوم النفسانيـة: " الملف 
www.facebook.com/photo.php?fbid=1797912973625135&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 

  0132  األول  اإلصدار :"و في أنفسكــم: "الكتـاب العربـي"سلسلــة 

 عمر هارون الخليفة. د. أ -)  مقتطفات من الكتاب( دمـــاغ أمـــة في خطـــر 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1OH2013   

www.facebook.com/photo.php?fbid=1797893990293700&set=a.153967724686343&type=3&theater  
   

  2011 ربيـع و صيــف: اإلصـدار العشــرون : للعلوم النفسية سلسلة الكتاب العربي

 عمر هارون الخليفة. د. أ -م العربيآفاق توطين علم النفس في العال

 2010 لشبكة العلوم النفسية العربية" عبد الستار ابراهيم"الكتاب الفائز بجائزة 
49060308193&set=a.153967724686343&type=3&theaterwww.facebook.com/photo.php?fbid=17977   

 
 

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

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

 )العرب  النفس علماء و لالطباء المشترك المعجم(  بالنفساني في العلوم والط مالمعج :2018 / 09/  02
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3  

 المعجـــم المختص فــي علـــم النفـــس الجنســـي:  2018 / 09/  03
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  

 المعجـــم المختص فــي اضطرابــــات الوجـــــدان:  2018 / 09/  04
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  

 المعجـــم الوجيـــز فــي علـــوم وطـــب النفـــس:   2018 / 09/ 05
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  

 ـسوم وطـب النففــي علـ يـم التفاعلـالمعج:  2018 / 09/ 06
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=4  

   ةـــالنفسي ومـــالعل يــف"  المــاألع"  ةـموسوع:   2018/ 09/  07
ategory=35&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_c 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1793281077421658&set=a.153967724686343&type=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=10155528656316761&set=a.10150403803236761&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1409392779143825&set=a.153967724686343&type=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=1797912973625135&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1OH2013-Content.pdf
www.facebook.com/photo.php?fbid=1797893990293700&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/photo.php?fbid=1797749060308193&set=a.153967724686343&type=3&theater 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=4


 

 شبكة العلوم النفسية العربية" المحطــات العلميــة الفصلية لــ

 فصل السير العلمية وقائمات المراسالت لعلماء واطباء النفس العرب 2018خريـف 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790948200988279&set=a.153967724686343&type=3  

 
 

 

 رضوان سامر جميل. أ: ترجمة وإعداد -وث والدراسات النفسيةـة حول إعداد البحـادات توجيهيـإرش
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanGuidelinesResearchPrep.pdf  

  ) العراق( صـادق السامرائــي. د - !!قيمة الكالم في أمة تضام
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWordValue.pdf 

  )مصر ( يحيى الرخاوي -والدة فكرة
  http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150918.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي - ال تتخالّش عنهإبعد عن المبدع، و )12( :الحالة: حاالت اإلشراف على العالج النفسى

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160918.pdf  

  )مصر ( يحيى الرخاوي - من أعمال يحيى الرخاوى النقدية واإلنشائية واإلبداعية ) مقتطفات متعلقة(
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170918.pdf  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - اإلصرار والمثابرة تواصل

 918.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080  

 )مصر ( يحيى الرخاوي - إلى أين؟: تنشيط حركية النمو أثناء العالج) 1:(العالج النفسى علىحاالت اإلشراف 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090918.pdf  

  )مصر ( يحيى الرخاوي -من الترحال األول: ىمقتطفات متفرقة من أعمال يحيى الرخاو
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100918.pdf  

   علي عبد الرحيم صالح :ترجمة -اءــدق البنــات وصــالثب: انــاالمتناس ـــمقي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliGratitudeScale.pdf  

 سليمان كاسوحة: ترجمة - على ماذا اتفق الباحثون الذين يدرسون العواطف؟

otionStudies.pdfmhttp://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.KassouhaE 

  سامر جميل  رضوان. د.ترجمة أ- يـــور نفســـن منظـــرة مـــالهج

anMigrationPsyPersp.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudw   

 )مصر ( يحيى الرخاوي -  !اللهم ما أجعله خيرا: قصة قديمة

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010918.pdf 

 )مصر ( يحيى الرخاوي -السنارة الفارغة واألسئلة الحيرى: قصة قديمة

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020918.pdf  

  )مصر ( يحيى الرخاوي - !هذه الرائحة: قصة قديمة
akD030918.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/R  

  

  

 

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

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

   2018صيف   والخمسون، الثامن الكتاب

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

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=333&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

    طيبة لحياة نفسية أفكار    …" ـــاسوهــ 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   

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790948200988279&set=a.153967724686343&type=3 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanGuidelinesResearchPrep.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWordValue.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150918.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160918.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170918.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080918.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD090918.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100918.pdf  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliGratitudeScale.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.KassouhaEmotionStudies.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocRudwanMigrationPsyPersp.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010918.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020918.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD030918.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=334&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=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=333&controller=product&id_lang=3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اصدارات مكتبية في الثقافة النفسانية ... "  أنفسكــم وفي"  العربــي سلسلة الكتـاب - 

 )مصر( مد السعيد أبو حالوةمح - 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   

  اسيـــة فــي علـــوم وطــب النفــــس مراجع  اس - 

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

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

 عياض القاضي: الرابعة الجلسة/  النبوية والتواشيح حوالمدائ الموالد: الثالثة الجلسة    
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet15.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 " :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 

  2018 خريف  -59  : القادم  العدد

  الجزائر – واكلي  بديعة. د,أ: افشرا - الثناقطبي الوجدان اضطراب مستجدات :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  واإلفتتاحيةالفهرس 

  )قريبــــا ( 2018خريف /صيف  -22/  21العدد 

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

 

 المجلــة العالميــة للطــب النفســي 

  ) 2018أكتوبر (  3العدد  17المجلد  -االصدار اإلنكليزي 

  ) الرسمية للجمعية العالمية للطب النفساني المجلة( 
http://www.arabpsynet.com/Journals/WJ/WP-October2018.Eng.pdf  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790159584400474&set=a.153967724686343&type=3 

 

  علــم النفــس السرطانــي: المؤتمر الدولي الثاني حول
  من أجل رعاية شاملة متعددة التخصصات ألمراض السرطان :تحت شعار

 2019ارسم 06 -05قاعة المحاضرات الكبرى 
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN21-Psycho-OncologieAgAr.pdf  

  " العالج النفساني الجماعي" شهادة تكوين في
  ا العنف و الصدمات النفسيةوجمعية التونسية لرعاية ضحاي مركز سكينة للتدريبينظم 

 2018نوفمبر  17و  16و  15و  14: الدورة األولى

  دورات في السنة بمعدل دورة واحدة باربعة أيام كل شهرين 6:  مدة التدريب سنتان
www.facebook.com/photo.php?fbid=1803072303109202&set=a.153967724686343&type=3&theater 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=318&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=323&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B20-Moktatafet15.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=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.arabpsynet.com/Journals/WJ/WP-October2018.Eng.pdf 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1790159584400474&set=a.153967724686343&type=3
http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBN21-Psycho-OncologieAgAr.pdf 
www.facebook.com/photo.php?fbid=1803072303109202&set=a.153967724686343&type=3&theater


 

 

 

 

 

 

 

  
 

 "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 
 

 " فــي العلــوم النفسانيــة  الراسخـون" -

  2019 للعـام"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" ببلق ريمالتك

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

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

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

 ) 2018الى العام – 2003من العام (   الشخصيات المكرمة

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  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  

 2018   ـامالدعم واهداءات العضوية للع 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  

2018اهــــداءات عضـــوية للعـــام    

  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= 
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