
 

 

  

    ) 2019 -2000(  التأسيس من عاما 19شبكة العلوم النفسية العربية " 

  النفس وطب بعلوم رقيا عربي أكاديمي عاونت نحو

  السـادس السنــوي الكتاب: قريبــا

 " العطــــاء من عاما 15 -  الكــــدح من عاما 19"  منجزات

85793https://www.facebook.com/Arabpsynet/posts/19009730499 

 
 

  صادق السامرائي – اإلصالح واإلطالح   )220(و مـاسـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa220-031218.pdf 

  يحيى الرخاوي –كيف نتعلم الصبر على عدم الفهم لصالح المريض؟”) 62: (الحالة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD031218.pdf 

  يحيى الرخاوي – !!بدون هدف واضح.. “نظرية المؤامرة”معالجتان، واستغماية ) 68: (الحالة
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021218.pdf 

  يحيى الرخاوي – “قصر العينى”علم النفس انطالقا من : دليل الطالب الذكىفى: مقتطف من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD011218.pdf 

  يحيى الرخاوي –من أعمال يحيى الرخاوى النقدية واإلنشائية واإلبداعية) مقتطفات متعلقة(  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD261118.pdf 

  يحيى الرخاوي – “!قصير المدة لهدف محدد”العالج )14: (الحالة: على العالج النفسىمن حاالت اإلشراف 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD251118.pdf 

  يحيى الرخاوي –)  الثالث   الوجود   حاالت   تبادل (الفرض األساسى : مرونته فى  البشرى    الوجود   كفاءة
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD241118.pdf 

  صادق السامرائي – )3!! (على هامش اإلجرام) 219( و مـاسـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa219-241118.pdf 

 صادق السامرائي – !اإلســـالم بيــن اإلسهــاب واإلطنـــاب
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiIslamBetweenEext&Red.pdf 

  
 
 

 

  في علوم النفس و الطب مستجداتال مجلة ..."  بصائــــر نفسانيــــة"مجلــــة 

  2018صيف وخريف  -22/  21العدد  

  يونس سالمه رعىم. د.أ: المشرف  - "والترويحي البدني والنشاط اإليجابي النفس علم" :فالمل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=336&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

 ww.arabpsyfound.com/index.php?id_product=335&controller=product&id_lang=3http://w  واإلفتتاحيةالفهرس 

  ) 22-21العـــدد   الـى   1العــدد   من(  االعداد السابقةل دليـ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3  

  2018 شتاء  - 23  :القادم   العدد

  ماجد الياسري. د: افشرا - " التطــرف واالرهـاب والصحــة النفسانيــة" :الملف-
https://www.facebook.com/arabpsyf/photos/ 
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  مجلة محكمة في علوم وطب النفس  ... " اتـــنفسانيـ"  ـة العربيــــةالمجلــ - 

  2018 خريف  - 59  العدد

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=344&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=345&controller=product&id_lang=3  واإلفتتاحيةالفهرس 

  )2018 -   59 العـــدد  الـى  2016 - 38-37 العــدد  من( دليل االصدارات السابقة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=266&controller=product&id_lang=3 

 
 
 

  في البدأ كانت كلمة ... " اإلنسان و التطور"  سلسلـة - 

  ) مصر ( الطب النفساني – ى الرخاوييحي -اةس والحيث فى النفى عن البحالج الجمعة فى العمقدم

  2018 شتاء  الثالث عشر، الكتاب  ...قريبـــــــــــــا 
96425577098365/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/arabpsyf/photos/a.995250680549201/22  

  

 الرؤية من منظور مختلف... " اتـــمقارب" المكتبية  سلسلـةال -

  ) عمان، األردن ( الطب النفسي – وليد سرحان –10)  سلوكيات (  رفــــالخ

   2018  خريـف الخامس، الكتاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=340&controller=product&id_lang=3:شراء الكتاب  

  yfound.com/index.php?id_product=339&controller=product&id_lang=3http://www.arabps:ةالفهرس والمقدمـ

  )5إلى العدد  1من العدد   (دليل االصدارات السابقة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=346&controller=product&id_lang=3 

 

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

  ) انكلترا/ العراق  ( يانالطب النفس – التميمي جواد سداد –" للتميمي للصرع العربي الموجز "

   2018 خريـف  والخمسون، التاسع الكتاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=338&controller=product&id_lang=3:شراء الكتاب  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=337&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 

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

 مرائيصادق السا - االصدار السابع   … "  هــــــااسو 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
 

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

 )مصر( محمد السعيد أبو حالوة - عالقتها بالصحة النفسيةتعريفها، أنماطها، و: األوهام اإليجابية

  2018شتاء  –الكتاب الخامس عشر

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=318&controller=product&id_lang=3 :شراء الكتاب   
 

  ي علـــوم وطــب النفــــس فــاصــدارات  - 

 محمد أحمد النابلسي. د.أ -    1993تموز  -4المجلد  15العدد   – الثقافة النفسية

 )االصدار الرقمي (   رابط كامل العدد
 https://drive.google.com/file/d/1eEyWPoc6zXxw70mBVnxHjXplg-bgG90h/view?usp=drivesdk 

 محمد أحمد النابلسي. د.أ - 1993 تشرين أول  -4المجلد  16العدد   – الثقافة النفسية 

 )االصدار الرقمي (   رابط كامل العدد
https://drive.google.com/file/d/1n1nYJt_44QMn4N4jW6g9eprHAwhiCMoO/view 
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 "شبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة  زة ــجائ"  -

  2018 لشبكة العلوم النفسية العربية  الغالي أحرشاوجائزة 

  أجنـــدة االعـــالم عن الفائـــز بــالجائــــزة
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/  

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

 " ة فــي العلــوم النفسانيــ 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

 ) 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 لمؤسسة العلوم النفسية العربية إعالنات -

  وم النفسية العربيةإعالنات المتجر اإللكتروني بمؤسسة العل -
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 -

2018ـــــم للعام اشتراكــــات الدع   

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

   "الشريـــك الفخـــري الماســـي"ضويــــــة ع -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 " ـي الذهبـــيالشريـــك الشرفــ"عضويــــــة  -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

2018ـداءات عضـــوية للعـــام اهـــ   

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

   " زالشرفـــي المميـــ    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  
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