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 خـــــــــــــــــــــــلدم

  

 ةـــورة المعلوماتيـــث:  ةــة الثالثـــاأللفي
  

  عالم اللغة الرقمية و اإلنترنتخصائيي العلوم النفسية في العالم العربي و أ - 
  تطويع أدواتها و برمجياتها لخدمة االختصاص - 
 ال عذر لنا في تخلفنا عن اللحاق بثورة المعلوماتية - 
  

 شبكة العلوم النفسية العربية  روعــــس مشــــتأسي
 

  :مسيرة اإلعداد و اإلنطالقة
  2003 إلى  2000الث سنوات من ث : اإلعداد - 
  ) 2003جوان (:  اإلنطالقة - 
  .)2008جوان (سنوات  خمسقرابة ال: المستمر والتحديثالمسيرة   - 

  

  ةـوم النفسيـي للعلـل عربــل و تأصيـو تواصـنح"... ات ــأرابسين
  

  :على مستويات متعددة أهمها واقع العلوم النفسية في الوطن العربياءة قر
  ين الزمالء من خالل قائمة المراسالتالتواصل ب �
  تأسيس قاعدة بيانات األبحاث العربية  �
  تأسيس قاعدة بيانات اإلصدارات العربية  �
 المعجم الشبكي التفاعلي  �
 الكتاب اإللكتروني للشبكة �
  المجلة اإللكترونية للشبكة �
  تأسيس قاعدة بيانات األطروحات الجامعية  �
  ةالتعريف الفوري بالمؤتمرات العربي  �
  شطة الجمعياتنعرض برامج و أ  �
  تأسيس منتدى الحوار بين أهل اإلختصاص �
 تأسيس قاعدة بيانات الوظائف النفسية العربية  �

 : تســــــاؤالت
  إلى أي مدى وفقنا في تحقيق األهداف التي رسمت منذ بداية هذا المشروع األكاديمي - 
  ما هي المعوقات التي اعترضتنا  - 
  تحقيق التواصل بين الزمالء هل وفقت الشبكة في - 
  . إلى أي مدى كان تفاعل الزمالء معها  - 

  :العمل الفـــردي و العمل المؤسســـاتي
 الجامعية التى تتكفل بمثل هذه المشاريع األكاديمية الكبرى-األكاديمية–غياب المؤسسات الدولية  �
 محدودية إمكانياتها المبادرات الفردية هي السبيل لتحقيق مثل هذا العمل رغم قصورها و �
 .ماهو مستقبل مثل هذه المبادرات و إلى أي مدى تستطيع مواصلة أداء رسالتها في غياب العمل الجماعي المؤسساتي �
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        ــــةــــةــــةــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمـــمقدمـــمقدمـــمقدمـــ
 

  اقتحمت المعلوماتية مجتمعنا في الربع األخير من القرن العشرين - 
  مقدمة خدمات في غاية األهمية - 
  و محدثة تغيرا في العقليات مجددة العلوم  - 
  لم يكن الميدان الطبي بمعزل عن هذه الثّورة   - 
شأنه شأن األطباء الذين ( وصلنا إلى نقطة الالعودة يكون فيها موقع الطّبيب الرافض لخدمات اإلعالمية في وضعية متخلفة  - 

  ).رفضوا استعمال السماعة الطبية في عهد ليناك
  وعود التّغيير المرتكزة على سرعة نقل المعلومات، تحمل ثورة االتّصاالت  - 
 .تكتسب المعلومة قيمة مضاعفة بمضاعفة سرعة انتقالها   - 

�א�ط��������������ق�وא�و�#"���������������ل:���א�������������ل�א ��������������دאد �
 )ترنتبداية عهد انتشار اإلن(التفكير إلعداد هذه الشبكة يعود إلى منتصف التسعينات  - 
 ترف الفكري... حلم بعيد المنال... الفكرة - 
  :للعاملين في ميادين العلوم النفسية المنهمكين بين ىأنّ - 

  العيادات والمشافي لمعالجة المرضى  •
  أروقة الجامعات للتدريس  •

 لهم أن يفكروا في المعلوماتية وأدواتها  ىأنّ - 
 .د نفعها عليهم و على اإلختصاصلهم أن يفكروا فيما يمكن أن تقدمه لهم من خدمات يعو ىأنّ - 
  

  :في ظل اإلنشغال بهموم اإلختصاص 
  اكتسحت المعلوماتية جميع ميادين المعرفة  *
  تحكمت البرمجيات في كافة األجهزة المسيرة لحياتنا *
  أمسكت شبكة اإلنترنت قبضتها على كافة مصادر المعلومات *

  ...)راسة، بيع، شراء، استشاراتمؤتمرات، د(قدمت خدمات في غاية التنوع والثراء * 
  

  انعكــاس تطـور البرمجيـات - 
 المعلوماتية في متناول غير األخصائي •

كان إلى زمن قريب عالما مجهوال كله رموز ال يقدر (ولوج أهل االختصاص في العلوم النفسية العالم المعلوماتي  •
  )على فكها غير أخصائي هذا الفرع من العلوم

 حذر شديدطورا باحتشام وطورا ب -
 امتالك جهاز كمبيوتر دون السعي لفهم أسراره  -
 .اشتراك في شبكة اإلنترنت و تعامل ال يتعدى البريد اإللكتروني أو تصفح بعض المواقع دون دليل يوجهه -

  في غمـرة  الثـورة المعلوماتيـة - 
مات التي  تقدمها المعلوماتية ح لزاما على األخصائي العربي في العلوم النفسية االستفادة إلى أقصى حد من الخدأصب •

  .وشبكة اإلنترنت
  على اإلنترنت لتكون مرآة عاكسة لهذا االختصاص في الوطن العربي "شبكة العلوم النفسية العربية" لتأسيس السعي •

  مالمــح التأسيــس"... أرابسينت" الشبكــة  - 
  ، اإلعداد العملي لتأسيس الشبكة 2000بداية جانفي سنة 
  )بريد ورقي أو إلكتروني( راف المعنية بهذا الفرع من العلوم  االتصال  باألط

  المصــــادر  - 
  لبنان   -مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية ":   الدليل لنفسي العربي"كتاب  •
  اتحاد األطباء النفسانيين العرب "المجلة العربية للطب النفسي " •
  لبنان   - فسية والنفسية الجسدية مركز الدراسات الن" الثقافة النفسية التخصصية" •
 .الهيئة المصرية للكتاب  "علم النفس"مجلة  •
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        سسسســــــــاء النفسانييـــن و أساتـــذة علـــم النفـاء النفسانييـــن و أساتـــذة علـــم النفـاء النفسانييـــن و أساتـــذة علـــم النفـاء النفسانييـــن و أساتـــذة علـــم النفـل األطبـــل األطبـــل األطبـــل األطبـــــــــــــــدليدليدليدلي - - - - 1
 

 دא&��������������������������������������������א�%��−�1.1

 لوطن العربي أو المهجرالنفسانيين و بأساتذة علم النفس العاملين في ا  لتعريف باألطباءا - 
 اهتماماتهم العلمية.  
 ميادين عملهم.  
 تاريخهم العلمي والعملي.  
 قائمة أبحاثهم وإصداراتهم الطبنفسية.  
 نشاطهم الجمعياتي.   
  .جوانب من شخصياتهم اإلنسانية واهتماماتهم الثقافية توطيدا ألواصر تعارف يتجاوز حدود العلمي إلى اإلنساني.  

  ".قائمة  البريد اإللكتروني لألطباء واألخصائيين النفسانيين العرب"تأسيس  - 
 دليل السير العلميـة "و لمحة عن النشاط العملي و محاور االهتمامات إلدراجهم ضمن  "قاعدة بيانات السيرة العلمية"تأسيس  - 

  ".لألطباء النفسانيين و أساتذة علم النفس العرب
 

��������������������زא	���א���'����������������������−2.1 �

1.2.1.����"#+,#�������������� �����������������א�-#�������������������د�א ��	�و��������������א�
  

 
�ا��ت  �ن �
��ا����ا  �!د ا� �آ� 

 ���
ا�"
�#$
 ا� 

Arabpsynet-Mail@yahoogroupes.fr 
ArabPsyList@arabpsynet.com 

 
4342 

    

2.2.1.����"#+,#��������������  د������������א�������������������������������د�א ��	�و��������������א�
  

�ا��ت �ن �
��ا��� ا�%#!�ا  �!د ا� �آ� 
��� TunisiaPsyList@arabpsynet.com  137 
� AlgeriaPsyList@arabpsynet.com  275 ا'&ا�
�ب)� MoroccoPsyList@arabpsynet.com  147 ا

$�*  EgyptPsyList@arabpsynet.com  515 
 SaudiPsyList@arabpsynet.com 603 ا�-,�د+�
 EmiratePsyList@arabpsynet.com   145 ا/$
رات

��ر+ SyriaPsyList@arabpsynet.com  111 
 IraqPsyList@arabpsynet.com  231 ا�,�اق
 YemenPsyList@arabpsynet.com  60 ا�1�2

ن�%� LebanonPsyList@arabpsynet.com  69 
�3-#4 PalestinePsyList@arabpsynet.com  123 

 SudanPsyList@arabpsynet.com  122 ا�-�دان
 JordanPsyList@arabpsynet.com 101 ا5ردن
 KuwaitPsyList@arabpsynet.com 27 ا�6+�7

-  

3.2.1.����"#+,#����������  ن�������ن�א����#����������#/�وא���#"���������.ط��������د�א ��	�و�����א�
  

�ا��ت �ن �
��ا��� ا/;:*
ص�ا ��!د ا� �آ   

ء ا��>��#� PsychologistsList@arabpsynet.com  421 
أ<%
ء 

�2ن-< PsychiatristsList@arabpsynet.com  353 
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4.2.1�.�"#+����,#����� د�������א��و�������2א������מ�א���ط���������'�'�����#/���������������������1د�א ��	�و����א�
 

!A��
ء '
ن ا�,BC اDا��� أ���
�ا��ت �ن ��ا  �!د ا� �آ� 

ء D�5ا E2�  AllPsydict@arabpsynet.com���55 

ء Dأ��-� frenchpsydict@arabpsynet.com��18 ا/F!ار ا�>

ء Dأ��G� arabicpsydict@arabpsynet.com��22 ا/F!ار ا�,

ء D7#2&يأ� englishpsydict@arabpsynet.com 15 ا/F!ار ا/

 

5.2.1�..�"#+����������� و����#ن�و�א�	ط��������4������5و�א�د�א�����د�3א�����#/��و���������������1د�א ��	�و�����א�
� �

 
�ا��ت �ن �
��ا����ا  �!د ا� �آ� 


ء وA!ة Dأ� ���
�
�� UnitStudyRsearchHE@arabpsynet.com  8 ا�%LM و ا�!را

  

6.2.1.���"#+�������������א�7	-#��������������������א�����������א��6"�#/���������������1د�א ��	�و��������א�-��������� 
 

 
�ا��ت �ن �
��ا����ا  �!د ا� �آ� 

 �O2Pء ا
Dأ� ���
�

ر+� ا�,�2�# :�Qا  AdBoard@arabpsynet.com-APN� �44 

  

7.2.1.��"#+��������� ����������ن�א�������#/�א����#�������#د�א�ط����س�א	������#/���'����������������1د�א ��	�و������א�
 

 
�ا��ت �ن �
��ا����ا  �!د ا� �آ� 

�

ء �Dأ� �� �#S

د ا5<%
ء Tا

 ا��>-
2� ا�,�ب
ExecutiveBoard@arabpsynet.com-AFP� �33 

� �

���������سد�������������ل�א�ط�����������������#/�א����#���������������ن�و�:�#	�����������ذ��������������3מ�א�����������.8.2.1 �
 : ةــمفصل ةــر علميـسي-1

  للرواد من علم النفس و الطب النفسي في الوطن العربي الذي قدموا خدمات جليلة للصحة النفسية .  
 .ألعضاء الهيئة العلمية الذين ساهموا بشكل فعال في تأسيس الشبكة و تطويرها.  

 
 النفسقاعد بيانات  سير األطباء و األساتذة  و أخصائيي علم  -2

العربيـة و  : باللغـات (مجموع السير العلمية ألخصائيي العلوم النفسية، بيتم البحث فيها من خالل نافذة البحث  . 
 )الفرنسية و اإلنكليزية

 ا��Yع �#B ا��>� ا�W3 ا��>-� ا�-V ا�,�2�#
 1047 686 361 ا�,!د

 
 حسب البلد فسقاعد بيانات  سير األطباء و األساتذة  و أخصائيي علم الن -3

  

E+ا�:�ز 
W-A 
 #!ا�%

�ب)�� ا'&ا�� ا�� �
ن ا�1�2 $*�%� 

1047 
36 139 17 214 13 15 

 دول أ;�ى ا5ردن ��ر+
 ا/$
رات ا�-,�د+� ا�,�اق

74 99 25 38 39 338 

� �
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#ط�����������������#,א�����.9.2.1	�  ����������������  ��#/�א����#������������������������ن����������������������������א�ط

  يــــــدار الفرنســــاإلص  

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Fr.asp     

  يـــــدار العربـــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp     

  زيـــــدار اإلنكليــــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp     
  

 الطبنفسية نموذج البحث في السير العلمية -
  األطباء النفانيين قاعدة بياناتنموذج البحث في 

http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp  

  قاعدة بيانات األطباء النفانييننموذج نتيجة البحث في   

http://www.arabpsynet.com/CV/conscvdetail.asp?reference=112  

 

��س�����������מ�א�����������ذ������������3و�:�#	�������������:��#"����������  ����#,������	#طא��10.2.1 �

  يــــــدار الفرنســــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Fr.asp 

  يـــــدار العربـــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Ar.asp 

  زيـــــدار اإلنكليــــــاإلص

 Gists.asp-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  

  
  العلمنفسية  ج البحث في السير العلميةنموذ -

  قاعدة بيانات علماء النفسنموذج البحث في 

http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp  

  قاعدة بيانات علماء النفسنموذج نتيجة البحث في 

www.arabpsynet.com/CV/conscvdetail.asp?reference=48http://  

  

 بنــك األبحـــاث الطبنفسيــة و العلمنفسيــة العربيـــةبنــك األبحـــاث الطبنفسيــة و العلمنفسيــة العربيـــةبنــك األبحـــاث الطبنفسيــة و العلمنفسيــة العربيـــةبنــك األبحـــاث الطبنفسيــة و العلمنفسيــة العربيـــة - - - - 2
  

�دא&���������������������������������������א�%��−�1.2 �
  
  " العربية  العلمنفسية و الطبنفسية بنك األبحاث" األبحاث لتكوين نواة   قاعدة بياناتتأسيس  

  شاملة غالبية الدراسات النفسانية .
  عربية، إنكليزية،  الفرنسية: ثالثية اللغة . 
  .تحوي  عناوين األبحاث، أسماء الباحثين، الملخصات و الكلمات المفاتيح الخاصة بها مع ذكر مصادرها. 
  .تكون مصدرا رئيسيا من مصادر البحث األكاديمي. 

 

���زא	����א���'���������������������������−�2.2 �

�������;�א����������#�4و�א�د�א���������#,�א������������"���س	����������−��1.2.2�����������"�����א�����������و�א�ط �
  بحثا و دراسة  4913تحوي ملخصات :  تم تأسيس قاعدة البيانات.         

 
 :ليةّتحوي قاعدة البيانات على ملخصات ابحاث الصادرة في المجالت التا

  )كامل األعداد( ) تونس(مجلة شبكة العلوم النفسية العربية  �
 )مصر ( نشــرة اإلدمــان  �
 )اليمن ( الصحة النفسية  �
 )اليمن(الصحة العقلية  �
 )مصر ( دراسات نفسية  �
 المجلّة المصرية للدراسات النفسية  �
 نشرية الجمعية المصرية للطب النفسي �
 )مصر(من اإلدمان النشرة اإلخبارية للوقاية  �
 )كامل األعداد(  لبنان -الثقافة النفسية المتخصصة  �
 )مصر ( علم النفس  �
 )كامل األعداد(  )الكويت(مجلة الطفولة العربية  �
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 )مصر(النفس المطمئنّة  �
  )مصر (اإلنسان و التطور  �
 )تونس(المجلة التونسية للطب النفسي  �
 الحوليات التونسية للطب النفسي �
 )مصر(معاصر الطب النفسي ال �
 )األردن(المجلة العربية للطب النفسي  �
 المجلة المصرية للطب النفسي �
 المجلة المصرية للصحة النفسية �
 )مصر(األخصائي النفسي  �
 )مصر(نشرية الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية  �
 أبو ظبي     -مجلة الطب النفسي  �
 نشرة الجمعية العراقية النفسية   �
 السودان - ـة للموهبــة والذكاءالمجلـة العربي �

  على الكلمات المفاتيح هيعتمد البحث في. 

  البينات ملخص أبحاث الدراسات بقاعدة. 
 

  ــثـــوذج البحـــــنمـــ
http://www.arabpsynet.com/paper/defaultWord.asp  

  البحــــــثنتيجـــــــة 
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp  

  

                ـل الجمعيـــات العربيــة الطبنفسيـــة والعلمنفسيـــةـل الجمعيـــات العربيــة الطبنفسيـــة والعلمنفسيـــةـل الجمعيـــات العربيــة الطبنفسيـــة والعلمنفسيـــةـل الجمعيـــات العربيــة الطبنفسيـــة والعلمنفسيـــةدليـدليـدليـدليـ        - - - - 3
  

�دא&��������������������������������א�%����−�1.3 �
  ة العاملة في حقل العلوم النفسيةبالجمعيات العربي التعريف - 
  تسليط األضواء على أهدافها، أنشطتها و أعضائها  - 
  خلق تواصل بين الجمعيات العربية ذات التوجهات الواحدة لتبادل التجارب والخبرات - 
  متابعة آخر المستجدات و األحداث الجمعياتية - 

 

�א���'���������������������������زא	�����−2.3 �

1.2.3− ��������������������� �	���س���������������������א�'#�������������6,�א�ط���������������و�א����������������������א���
 

  يـــــدار الفرنســــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Fr.htm  

  يـــــدار العربــــإلصا

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Ar.htm  

  زيـــدار اإلنكليــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass..htm   

 

− ��������������������������� א�'�������������������#,�א�ط��������������������������א���
� �

   العالمية اإلسالمية للصحة النفسية الجمعية
 www.arabpsynet.com/Associations/WIAMH.ass.htm  

  اتّحاد األطباء النفسيين العرب
 om/Associations/AFP.ass.htmwww.arabpsynet.c 

     برنامج غزة للصحة النفسية
 www.arabpsynet.com/Associations/GCMHP.ass.htm 

  الجمعية اللبنانية للدراسات النفسية
www.arabpsynet.com/Associations/ALEP.ass.htm  

     التونسية للطب النفسي  الجمعية
 www.arabpsynet.com/Associations/STP.ass.htm  

مصر/  جمعية الطب النفسي التطوري  
www.arabpsynet.com/Associations/EvPA.ass..htm  

    مصر/  للوقاية من اإلدمان   االتحاد العربي
 www.arabpsynet.com/Associations/UAANGICD.ass.htm 

  لألطباء النفسانيين بالممارسة الخاصة الجمعية التونسية
 www.arabpsynet.com/Associations/ATPEP.ass.htm    

     )م. ش.إ .م  (االتحاد العالمي للصحة النفسية
 www.arabpsynet.com/Associations/UISP.ass.htm 

  لبنان/     مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية
 synet.com/Associations/CEPS.ass.htmwww.arabp 

   التونسية للطب النفسي الجامعي  الجمعية
 ons/STPHU.ass.htmwww.arabpsynet.com/Associati 

  الجمعية المصرية للصحة النفسية
 www.arabpsynet.com/Associations/EAMH.ass.htm     

  مصر/ جمعية شرق المتوسط للصحة النفسية لألطفال والمراهقين
 www.arabpsynet.com/EMACA.ass.htm     

  مصر/  كافحة الوصمة و التفرقة تجاه الفصاملجنة م
 www.arabpsynet.com/Associations/FSDBS.ass.htm  
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  لبنان/ حاث النفسية وتطبيقاتها على الرعاية الصحيةمعهد تطور األب
 www.arabpsynet.com/Associations/ass.IDRAC.pdf 

      الجمعية المصرية للطب النفسي
 www.arabpsynet.com/Associations/TEPA.ass..htm 

   المنتـدى التونسي لالضطـراب الثناقطبي
 www.arabpsynet.com/Associations/FBT.ass.htm  

   رابطة األخصائيين النفسيين المصرية رانم
 www.arabpsynet.com/Associations/COCEGYPT.ass.htm 

    نـادي أبـوظبــي للطب النفسي
 AbuDhabiPsyClub.ass.pdf\www.arabpsynet.com/Associations  

      المصرية لعلم المراهقة الجمعية
 www.arabpsynet.com/Associations/ESA.ass..htm 

 

 א�����������������������א��������������������א�'���������������������#, −
� �

  الجمعية النفسية اليمنية
www.arabpsynet.com/Associations/YPA.ass.htm 

  االتحاد العربي للعلوم النفسية
www.arabpsynet.com/Associations/AAP.ass.htm 

  الجمعية النفسية العراقية
www.arabpsynet.com/Associations/IAP.ass.htm 

 الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
www.arabpsynet.com/Associations/AKPIA.ass.htm 

ــن ـم النفس المسلمـي ـي عـل ـة ألخصائـي ـة الدولـي   اإلمارات/  الجمعـي
www.arabpsynet.com/Associations/apnJ5Ass..pdf 

  مصر/ مركز معوقات الطفولة
www.arabpsynet.com/Associations/CHI.ass.htm 

ـة لع ـة األردنـي   سالنف لمالجمعـي
www.arabpsynet.com/Associations/JPA.ass.pdf 

  مصر/ جمعية أحباء الطفولة
www.arabpsynet.com/Associations/CLA.ass.htm 

  فرنسا/  مهاجرةلمركز األوروبي للتثقيف والرعاية النفسية لألسرة الا
www.arabpsynet.com/Associations/CEPFAM.ass.pdf 

  مركز اإلرشاد النفسي
www.arabpsynet.com/Associations/CRP.ass.htm 

ـة ـة المجتمعي ن للصحة النفسـي  مركز فلسطـي
PCMHA.ass.pdf\www.arabpsynet.com/Associations  

  مصر/ الجمعية المصرية للدراسات النفسية
www.arabpsynet.com/Associations/EAPS.ass.htm 

  نفسانيين اليمنيينفريق الباحثين ال
www.arabpsynet.com/Associations/GPYC.ass.htm 

  

 ���������������ل�א�����������������#,�א�	�����������������'�������� −
 

  جمعية التحليل النفسي المغربية
www.arabpsynet.com/Associations/SPMaroc.ass.htm  

 لبنان/ المركز العربي لألبحاث النفسية والتحليلية  
 www.arabpsynet.com/Associations/CAEPP.ass.htm 

 

�دليـــل المجـــالت والدوريـــات النفسيــة العربيــةدليـــل المجـــالت والدوريـــات النفسيــة العربيــةدليـــل المجـــالت والدوريـــات النفسيــة العربيــةدليـــل المجـــالت والدوريـــات النفسيــة العربيــة    - - - - 4 �
  

�دא&��������������������������������א�%�−�1.4 �

 المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسيةتأسيس   - 
  الدوريات الطبنفسية و العلمنفسية العربيةتعريف بكل   - 

  

�א���'������������������������������زא	�����−2.4 �

1.2.4−�������������������  د��ل���א�دو����������#,�א�ط������������������و�א���������������������א���
 

  يـــــدار الفرنســــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Fr.htm 

  يـــــعربدار الــــاإلص

Reviews.Ar.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy   

  زيـــدار اإلنكليــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.htm  

 

������������א ��	�و�����������א��'��−�2.2.4 �����������������وמ�א������������������א����������������-

و هي مجلة علمنفسية و طبنفسية محكمة " 2004بداية من شتاء " المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية " تم تأسيس ل
المجلة من أبرز عددا، تعتمد سياسة الملفات في تناولها لمواضيع العلوم النفسية ، تعتبر  26تصدر فصليا ، صدر منها 

الجامعي في  المهني االرتقاءو اإلنجازات العلمية للشبكة و تعد مرجعا أساسيا للباحثين و تعتمد بحوثها في التقدم للمحاضرات 
 .عديد الجامعات العربية

APNjournal@arabpsynet.com 

  )يصبح تنزيلها حر بعد سنتين من اإلصدار( حمي بكلمة عبور و هي خاصة بالمشتركين تنزيل المجلة اإللكترونية م
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َ  
  مواضيع الملفات الصادرة بالمجلة اإللكترونية

���א���وמ�א�������−�د��ل�א �دא�א,�א ��	�و������'���- �
  )محمي بكلمة عبور (   تنزيـــل خاص بالمشتركيـــــن

 )2010شتاء و ربيع ( 26- 25إلى العدد )  2008ربيع و صيف ( 19- 18من العدد 
 

ـرب و ات السيكولوجيـة للحـالتداعي...زةغـ"الملف  
 "ار الحص

  2009 ــفخريـ 24العـدد 

  "سيكولوجيـة التطــرف العقائــدي"الملف 
  2010 ربيــع& شتــاء  26-25العــدد 

 ملحـق العـدد 
-26/ApnJ25-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ25

xe26Sup.e 
  "ةة األسريـــاضطـرابـات الوظيفـ"الملف 

  2009 شتــاء و ربيـع   22-21دد ـالع
  "المصطلــح النفسـي العربــي أزمــة " الملف

2009 ـفصيـ 23د العــد  

من التنظيـر الى ...ي والذات العربيةل النفسالتحليالملف 
 ةالممارس

  2008 ربيــــع و صيــــف   19- 18العدد 

نحـو قـراءة   . . .الطـب النفسـي الشرعـي "الملف 
"عربيـة  

2008خريــف  20العـدد   
 08أغسطس /أوتـ  31- 1شهر الطب النفسي العربي األول 

  ددملحـق العـ
 

  تنزيـــــل حـــــــر

 )2008( 17إلى العدد )  2004(1من العدد  
 

 "ع العربـــياب فـي المجتمـر اإلكتئـمظاه" الملف
 2007  صيـــف و خريـــف    16- 15العدد 

16.pdf-16/apnJ15-ww.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ15w  

 "السيكولوجيـا من منظــور عربـي الملف" 
 2008 تـــــاءش  17العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17.pdf  

 2"ي بات الشدة التالية للصدمة من منظور عربإضطرا" الملف
 2007  شتـــــاء    13العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.pdf  

 "ةمقاربة سيكولوجي. . . ةسانية و الذهنية العربيجنال " الملف
 2007  ربيـــــــع    14العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ14/apnJ14.pdf 

 ـةصراعات الحداث...ةربيسيكولوجية المرأة الع" الملف
 2006ربيـــــع وصيـــف     11 - 10العدد 

11/apnJ1011.pdf-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ10  

 1"ي ور عربدمة من منظإضطرابات الشدة التالية للص" الملف
 2006  خــريــــف    12العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.pdf  

 يالمؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفس   من   اثأبح الملف
 2005 ديسمبــر -  نوفمبــر -  ـرأكتوبـ      8العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ8/apnJ8.pdf  

 ـةالعـالج النفســـي في البيــئة العربيـ" الملف
 2006 مـــارس -  ـريفيفـ - نفــيجا      9العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ9/apnJ9.pdf  

 قراءة سيكولوجية... الشخصية العربية و إعصار العولمة الملف
 2005جوان   -ماي  -أفريل   6العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6.pdf  

 "ةالسيكولوجيا و التحديات المستقبلي... الطفل العربي" الملف
 2005  سبتمبـــر - أوت -  جويليــة       7العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ7/apnJ7.pdf  

 تجاوزا النجراحات الذات العربية... قراءة سيكولوجية العنف الملف
 2004ديسمبـــر  - نوفمبــر  - أكتوبــر      4العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ4/apnJ4.pdf   

 ــرراءة سيكولوجيــة العنــف اآلخـقـ الملف
 2005  ـارسمـ -فيفــري  - جانفـي      5العدد 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5.pdf 

 2004جـــوان  - مــاي  - أفريــل        2العدد 
ynet.com/apn.journal/apnJ2/apnJ2.pdfwww.arabps  

 2004سبتمبـــر  -أوت  - جويليــة        3العدد 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ3/apnJ3.pdf 

  2004مـــارس  - ـري فيفــ - جانفـي      1العـدد 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ1/apnJ1.exe  

� �

����������������א���������������و�א���������������#,�א�ط��������א�دو���−3.2.4 �
نعرض في صفحة الدوريات الطبنفسية و العلمنفسية العربية ملخصات جميع الدوريات العربية في ميادين العلوم النفسية ما عدا 

، و ذلك بعد اتفاق 2009انب ملخصاتها بداية من نوفمبر التي أصبحت تصدر كاملة النصوص إلى ج "المجلة العربية للطب النفسي"
  )تصدر متزامنة مع إصدارها على موقعها على الواب( الشبكة مع رئيس تحرير المجلة 
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 )اليمن ( الصحة النفسية 
 الجمعية النفسية اليمنية

index.mh.htm\mh\Journals\www.arabpsynet.com  

  ) مصر  ( نشــرة اإلدمــان
 جمعية الطب النفسي التطوري و العمل الجماعي

 index.ab.htm\AB\Journals\www.arabpsynet.com 

 )مصر ( دراسات نفسية 
 رابطة األخصائيين النفسية المصرية

index.pq.htm\pq\Journals\www.arabpsynet.com 

 )اليمن( الصحة العقلية
 الجمعية اليمنية للصحة النفسية

 index.ymh.htm\ymh\Journals\omwww.arabpsynet.c 

 نشرية الجمعية المصرية للطب النفسي
 الجمعية المصرية للطب النفسي

index.epab.htm\abep\Journals\www.arabpsynet.com 

 المجلّة المصرية للدراسات النفسية
 الجمعية المصرية للدراسات النفسية

 jps.htmindex.e\ejps\Journals\www.arabpsynet.com 

 )لبنان(الثقافة النفسية المتخصصة 
 طرابلس –مركز الدراسات النفسية و النفسية الجسدية 

cp.htmindex.i\icp\Journals\www.arabpsynet.com 

 )مصر( النشرة اإلخبارية للوقاية من اإلدمان

 االتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية للوقاية من اإلدمان
 index.afdap.htm\afdap\Journals\www.arabpsynet.com 

 )الكويت(مجلة الطفولة العربية 
 الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية

jac.htm-index\jac\Journals\www.arabpsynet.com 

 )مصر ( علم النفس 
 الهيئة المصرية العامة للكتاب

 p.htm-index\p\Journals\www.arabpsynet.com 
 )مصر (اإلنسان و التطور 

 جمعية الطب النفسي التطوري و العمل الجماعي
Journals/me/index.me.htm\www.arabpsynet.com 

 )مصر(نفس المطمئنّة ال
 الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية

 index.mpj.htm\mpj\Journals\www.arabpsynet.com 
 النفسي الحوليات التونسية للطب

 الجمعية التونسية للطب النفسي
index.atp.htm\atp\Journals\C:\www.arabpsynet.com 

 )تونس( المجلة التونسية للطب النفسي
 ية التونسية للطب النفسيالجمع

 index.jtp.htm\jtp\Journals\www.arabpsynet.com 
 )األردن(المجلة العربية للطب النفسي 

 ب النفسيمجلة االتحاد العربي للط
ajp.htm-index\ajp\Journals\www.arabpsynet.com 

 )مصر(الطب النفسي المعاصر 
 مجلة معهد الطب النفسي

 CP.HTM-INDEX\cp\Journals\www.arabpsynet.com 
 )مصر(األخصائي النفسي 

 مجلة االتحاد العربي لعلم النفس
index.ap.htm\ap\Journals\www.arabpsynet.com 

 المجلة المصرية للطب النفسي
 الجمعية المصرية للطب النفسي

 index.ejp.htm\ejp\Journals\t.comwww.arabpsyne 
     أبو ظبي - مجلة الطب النفسي 

 أبو ظبي - مستشفى الطب النفسي الجديد 
index.adbp.htm\ADBP\Journals\psynet.comwww.arab 

 )مصر(نشرية الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية  
 الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية

Index.NewsLwiamh.htm\NLwiamh\Journals\www.arabpsynet.com 
 المجلـة العربيـة للموهبــة والذكاء

 رعاية األطفال الموهوبين بالسودانالهيئة القومية ل
J25ArabJournalGiftedness&Intelligence.pdf\AJGI\Journals\www.arabpsynet.com

  نشرة الجمعية العراقية النفسية 
 الجمعية العراقية النفسية

IPA.Bulletin.htm\IPA.Bulletin\Journals\www.arabpsynet.com 
 

�ـــــة العربيـــــــةـــــة العربيـــــــةـــــة العربيـــــــةـــــة العربيـــــــةـة النفسيــة النفسيــة النفسيــة النفسيـبـــبـــبـــبـــدليــــل المكتدليــــل المكتدليــــل المكتدليــــل المكت�−�5 �

�#-�����������	��:������������������א������������#��א��������������ل�א� �
 سوء التعريف  -
 الندرة و التهميش -
 المحلية الضيقة  -
   غياب اإلشهار -

 دא&������������������������������א�%��−�1.5
  

أسي يةت لعرب ا لنفسية  لمكتبة ا يل ا   س دل
كتا ل لعربيةتأسيس ا لنفسية ا لعلوم ا ا كتروني لشبكة  اإلل   ب 

عربية ل نفسية ا ل   تأسيس بنك اإلصدارات ا
 قاعدة بيانات الكتب النفسية العربية  -
 يتم البحث فيها من خالل الكلمات المفتاحية و اسم الباحث -
 يتم إثراءها بصفة تفاعلية مستمرة -
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�א���'�����������������������زא	�����−�2.5 �

1.2.5��−�������������������������������������د��ل����א��	�������������א�ط��������������������و�א����������������������א��� �

 

  يـــــدار الفرنســــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.Fr.htm 

  يـــــدار العربــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.Ar.htm 

  زيـــدار اإلنكليــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.htm 

 

2.2.5�−����������������������������������������;�א ����������������دא�א,�א������������������א���� �
  الطبنفسية و العلمنفسية العربية قاعدة بيانات اإلصداراتتأسيس نم  - 
  إصدار   476 تحوي على  - 
  العنوان و إسم المؤلف ،البحث فيها حسب الكلمات المفاتيحيتم  - 
  

 ثـــــــــوذج البحـــــنم

www.arabpsynet.com/Book/default.asp        

 ثــــــة البحــــوذج نتيجـــنم

ilbook.asp?reference=155www.arabpsynet.com/book/consdeta  
� 

3.2.5−���������������������������������א������������������وמ�א���������������������א������א��	�����������#��א ��	�و�����������������- �

   2006بداية من شتاء   :تأسيسال - 
  . كل ثالثة أشهر دوري: اإلصدار - 
  

 لشبكة العلوم النفسية العربيةدليل اإلصدارات اإللكتروني 
www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

  
  المؤلفات الصادرة ضمن سلسلة الكتاب اإللكتروني للشبكة

هذه اإلصدارات ( اصدار و هي كاألتي  17صدر منها ني النفسي، منذ تأسيس هذه السلسلة من اصدارات الكتاب اإللكترو
  )محمية بكلمة عبور 

  و سيكولوجيا الشواذ    اظطرابات النفس و العقل...المرجع الوجيز في
  قاسم حسين صالح. د  .أ
  2009  فصي/ ر السادس عش اإلصدار 

   أزمــة علمــاء النفــــس المسلميـــــن
  مالك بدري. د.أ

 10-09 ع و ربي   اءشت   /لسابع عشر ا اإلصدار

  آفاقه وشروطه على طريق االحتراف : العالج النفسي الحواري
  ـةنعيــم عطي. د.أ    
  2008  شتاء/ الرابع عشـر  اإلصدار 

   معالـم عالج نفسي عــام: مستقبـل العالج النفسي
  سامر جميل رضوان. د   
 2009   ربيع/ الخلمس عشر  اإلصدار 

  ــــب الرومانســــــــيالحـــــــ
  فــــارس كمـــال نظمـــي. د.أ 

  2008   صيـف/ الثـاني عشـر  اإلصدار 

  في سورية . . . حماية األطفال من سوء المعاملة واإلهمال . . .أساسيات
  محمــد أديــب العسالـــي. د.أ   
 2008  إصـدار خــاص/ الثالث عشر  اإلصدار 

  اإلنســـــاني أحـاديـــث في السلــــوك 
  وليـــــد سرحــــــان. د 

  2008     2 شتـاء/ عاشرال اإلصدار 

  العلــــم و الثقافـــــة و التربيـــــة 
  الغالـــي أحرشـــاو. د.أ   

 2008   ـعربي/ الحادي عشـر   اإلصـدار 

   الصحية الطـب المسند فـي تطويـر األبحاث والرعاية
  لــيمحمــد أديـــب العسا. د.أ    

  2007 فخريـ/ن الثام اإلصدار 

  المــــرض و العــــالج . . . اإلكتئــــاب 
  لطفـــي الشربينـــــي. د    

 2007    1 شتـاء/ تاسعال  اإلصـدار 

  التوحــــــــد الطفولــــــي 
  ـــيوســن شــاكــر الجلبـــس. د.أ 

  2007 ربيــع/السـادس   اإلصـدار 

  ق الجمـــــال اإل بـــداع و تـــــذو
  قاسم حسين صالح. د.أ    

 2007 فصيـ/ع السابـ  ـدار اإلص
   اضطـرابـات الشخـصيــة، فكرة وجيزة 

  ــمــن ابراهيـــعبــد الرحمـ. د. أ  
  2006 خريف/ الرابع   دار اإلصـ

  مدخــــــل إلــى الطــــب النفســـي 
  الــــزين عمــــارة. د

 2006 اءـشت/ س الخامـ  دار اإلصـ
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     "مــدالنفسـي الديناميكـي قصيـر األ العـالج"
  سامر جميل رضوان. د    

  2006 ربيـع / الثاني  اإلصدار 

   مدخـل إلى سيبرنطيـقــا التفكيـر 
  سليمان جار اهللا. د  
 2006 فـصي  / الثالث  اإلصدار 

     "فــي بيتنــا مريــض نفســـي"
  عــادل صــادق. د. أ  
 2006 شتاء  / ول األ  ـدار اإلص

 

        ةةةةالعالميــالعالميــالعالميــالعالميــ    ـة وـة وـة وـة وسيــة العربيــسيــة العربيــسيــة العربيــسيــة العربيـــرات النفـرات النفـرات النفـرات النفدليــل المؤتمدليــل المؤتمدليــل المؤتمدليــل المؤتم    - - - - 6
� �

�دא&��������������������������א�%��−�1.6 �

#���	����������������א�	����−�1.1.6�&������������������و�א��#�����������������������������������������א,�א��� �

�(  العربية و العالمية الطبنفسية عرض الجدول الزمني للمؤتمرات - �
ا%"!، $#!و	#"!، ��ا�" !( 
�( للمؤتمرات العلمنفسية العربية و العالمية عرض الجدول الزمني - �
ا%"!، $#!و	#"!، ��ا�" !( 

�א���	��������������א,�א��������������و�א��#�������������?�������������-#��א� <�������	-'���−�2.1.6 �

  م أواصر التعارف العلمي و اإلنسانيدع - 
  خلق مناخ التنافس العلمي - 
  .إلطالع على خدمات الصحة النفسية في مختلف أقطار الوطن العربيا - 

�������������4#א���	������������:���ض�–�3.1.6 א��B#د%��������#�ز�ن����������������א,����Aא�-

���א���'�����������������������زא	����−2.6 �
� �

 �����������������א���	�������������א,��א�ط������������������و�א����������������������−�1.2.6
�� 

  يـــــدار الفرنســــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 

  يـــــدار العربــــاإلص

Cong.Ar.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy   

  زيـــدار اإلنكليــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

  

���א��������������א������א,�����������ل�א���	�����������د���−�2.2.6������������������� �
http://www.arabpsynet.com/Congress/Ar.Congress.htm 

 

�����������������א�و�و�������������א������א,�����������	�ل�א�������������د���− 3.2.6 �
http://www.arabpsynet.com/congress/Eur.Congress.htm  

 

�����������������א��Cو�������������א������א,�����������ل�א���	�����������د���−4.2.6 �
http://www.arabpsynet.com/congress/Asi.Congress.htm  

 

����������������א ?���������������Bא������א,�������������	�ل�א�����������د���−5.2.6 �
http://www.arabpsynet.com/congress/Afr.Congress.htm  

 

�����א�������������א������א,�����������ل�א���	�����������د���−6.2.6���� �
http://www.arabpsynet.com/congress/Amer.Congress.htm  

 

�������������	�א�����א������������א������א,�����������ل�א���	�����������د���−�7.2.6 �
http://www.arabpsynet.com/congress/Aus.Congress.htm  

 

�������������������א��#���������������א������א,�����������ل�א���	�����������د���−�8.2.6 �
http://www.arabpsynet.com/congress/W.Congress.htm   
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        ر اإللكترونـي ر اإللكترونـي ر اإللكترونـي ر اإللكترونـي دليـل المواقـع النفسيـة العربيـة و العالميـة والنشــدليـل المواقـع النفسيـة العربيـة و العالميـة والنشــدليـل المواقـع النفسيـة العربيـة و العالميـة والنشــدليـل المواقـع النفسيـة العربيـة و العالميـة والنشــ    - - - - 7
� �

 دא&������������������������������א�%��−�1.7

�������������������א ��	�و�����������������<�א��-�������������	-'��−1.1.7 �

  النشر اإللكتروني في العالم العربيتدني  - 
  ةمع المعلومة الرقميضرورة التعامل  - 
  أهمية الكتاب اإللكتروني والبحث اإللكتروني - 

: 9(8!ء ا(.�!ب ا(�ر�4 وا(123 ا0.�/   و(.#"! �.-,+* () (  
 �� ;.< ;.+= 4��?< $#"! ا(.�!ب ا(�ر	 *@+$!A� ت!�CD مCF� 4"=


 أدوا�) و(�8)H$ ;.)و (�I!.� *=
� . )ا0

�����������������Aא�و��������������#��و�א������������א��������������وמ�א���������������#,�א����������������א�	#ط�−�2.1.7 �

  عرض أهم ارتباطات العلوم النفسية - 
  )*@-+� )K ا�D@!ره! (F@-�"! ا(

  حسب محاور العلوم النفسية تبويب  - 
 ) ،
L!ا�!ت أ(<هــ
NــOــ*، ا@IاCPا�!ت و
NــOــ!ن، ا�ا�!ت ا9د
NــOا

 R+F)ا�!ت ا
NOا ( ... 
 خالل نافذة المواقع البحث من
 العالمية الصحة النفسية العالمية محركات أبحاث  بأهم  التعريف

 )MEDLine  ،YahooMH  ( ... 
 

�א���'����������������������زא	����−�2.7 �

 ������������������������������א�	#ط��������#,�א�������������وמ�א������������������א�������������������و�א��#������−�1.2.7

  يـــــدار الفرنســــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Fr.htm 

  يـــــدار العربــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Ar.htm 

  زيـــدار اإلنكليــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.htm 

 

��א�	#ط�����������#,�א��������������وמ�א�������������������א���������������������:%מ��−�2.2.7 �

�� 
�+� �W3# ا��>-�*�
رW3#� �2G ا��>-�| ا'�,�2 ا)�
 ا��>-�2|  اY#� ا��
2A | �-<ا�� ̀ 2#M:�2 ا�,�

�2G�)� ا


ت ا��>-�2 و ا��>-�2 ا'-!+���آ& ا�!را$|�**a:�
�4 ا��>-�2 ا"bا��>-�2  |ا� �M*#� ة&c d$
�G     


ت ا��>-�2�
د ا��>-�  |ا'�,�2 ا�#%�
�2 �#!راeآ& ا/ر�  $#:"f <�ب ا�W3  |ا/د$
ن و ا�a!رات|$


Gارو g ب�
ء ا�,%>Qد ا
Tز$� داونا'| ا�:� �2�+�M%رات   |�,�2 ا�!a�7
�M4 ا� ا'�,�2 ا��<��2 ا��2%2# 


 ا�:,W+i   | #(�+� ا�,*�$�2%:!+
ت ا��Sh ا�  | ا�*>
ء �#*�M ا��>-�2+
Mj 2̀هlآ& ��ج و��$ /oرام ا     

��O�3�
ت ا��>-�2 |  وا�A ا��>� ا$!a#� ء
�آ& ا�,�W3#� �G ا�-�!|ا� >�           ا

-�2 ا'&ا��+� �W3# ا��>-��
�   |  ا'�,�2 ا�>-<2
دات $2!ي آW3#� V ا��>-�: �    


ل<>r� ل  |  $:�ز$� داون

د ا��>-� ��<>eرQدة ا

د ا��>-� |  �2eرs� آ& ا�-,�دي��  ا

W3ا� B#,� �27+��7:%� ا$5
G �$��
ت ا�W3 ا/>�3t    |  �
S     |   7%e !+�G�2G�    � ا�,#�م ا��>-�2 ا�,
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�Gد g رات
 :��� 
2u���72��ب �e   |   ��72%�7 ا�-�$� ا��>-�2|    ��u� |    ̀           ا�*�M ا��>-�2 �3#>

!v,$ �2M*ا� �+
��
 �#f ا�w

ث ا��>-�2 و�2%3"y5ـ�  |  ��3ر ا ـ� ا�*�M ا��>-ـ2 ــ 2�

د   |  ا�,Tا
�2
   ا�,�ب ا5<%
ء ا��>-


ء ا��>-
2�   |   ا'�,�2 ا�-,�د+� �W3# ا��>-�     %>r� �2G�3
�2 ا�,+h�2    |   ا'�,�2 ا�G�اY#� ا�,
  �W3# ا��>-�


رات ا��>-�2ا :�s� ة
���ا 
��2 و �:u/ث  |   ا
yr� �G��آ& ا�,�   ا��>-�2 و ا�:M#2#�2 ا

��آ& ا5روz2"b:#� �G و ا��
+�ا� �ة u
v��ة ا�r� �2-<ا��>-�    | ا�� ̀ 2#M:#� �2G�)�  |   ا��ا�3G ا

� ا��>-�  |     ��|    �-�ض ا�&ه
$V  |   ا��:!ى ا��>-� ا�:�� �2
 ا�>*
م|  ا'�,�2 ا�#%�

 

�א%מ��א�	#ط�������#,�א������������#,�א�-�����������������−�3.2.7 �
  نعرض فيه أهم اإلرتباطات الشخصية لألطباء النفسانيين و أساتذة علم النفس

��א��������#,�א������������������א��#����א%מ��א�	#ط������#,�א 1ط�–��4.2.7 �


ت ا/د$
ن  Gا�3j�2  |  )155(  ا
ت وu!اGا�3j303( ا(    |  �|

ت أ�&هGا�3jت    |  )82( ا
Gا�3jا
�u,� و ا�7:~   |  )155(ا�"#{� )18( ا�%LM ا

�اه{�
ت ا�-#�ك ا�i)ا��   | 241(( <%�>� ا�3̀> و اGا�3j57(ا(  |   �$
|   )527(ا�*�M ا��>-�2 ا�,
  �;�a2 22(<%�>� ا�( 

g 6 ا�W3 ا��>-�ا  �
��2، ا/$�#,�
ت  |   )77(+�  ،W:ت، آ
|  )39( �#�م ا�5*
ب  |  )50( دور+
  �<�*$ Vc �2-<
ت Gا�3j248(ا( 


ت <%�  Gا�3jىا�
ت ا� a*�2  |  )214( >-�2 أ;Gا�3j85(  ا(   |  �<ا�� B#�  )154(  |   �Q!2F �<��#�)277( 

  �2

ت ذهGا�3jم، ا

ث  | )130(ا�>*yت أ
�2  |)23( ��آ-�u ت
Gا�3jت، $��  |)35( ا

ت�,2-�198(�
ت، $�( 

103( $���
ت �#��>-�2 دو��2(|  �+�
ت �#��>-�2 | )29($���
ت �#��>-�2G�> �2 دو��2 و �3���$

�+�3�)54( 


ت و $-: >2
ت  ,$
u )80(  |  �<ا�� B#� g ث
yو أ Ly ت

رج|  )58( ��آ�
G �̀� ت و
� )143(    درا


ت ا�2"�� و ا���مGا�3jا��>-�  |      )75(ا ̀ 2#M:168( ا�,�ج ا��>-�، ا�(  |    

 

        معجـــــم   العلـــــــوم النفسيـــــــــةمعجـــــم   العلـــــــوم النفسيـــــــــةمعجـــــم   العلـــــــوم النفسيـــــــــةمعجـــــم   العلـــــــوم النفسيـــــــــة    - - - - 8
  

�دא&�����������������������������א�%��−1.8 �
  

  ePsyDictNet   تفاعلي للعلوم النفسيةالشبكي المعجم لاتاسيس  

  ePsyDictBook معجم للعلوم النفسيةل الكتروني الكتابتاسيس  - 

    ePsyDictCD المعجم المبرمج للعلوم النفسية القرص المدمج تاسيس - 

 
�א���'������������������������������زא	����−�2.8 �

 ����������������������'�����מ��א�������������������وמ�א���������������������−�1.2.8
 

  يـــــالفرنسدار ــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm 

  يـــــدار العربــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 

  زيـــدار اإلنكليــــإلصا

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 
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����������������מ�����������������'א���−2.2.8���������������NetPsydicteوמ�א���������������������א�- �

حيث بإمكان المتصفح االطالع على ترجمة المصطلح النفسي مـن وإلـى   " ePsyDictNet " النفسية المعجم الشبكي للعلوم  نعرض 

 .2000إلى  1987عاما من  13تم اعداده على مدى  ألف كلمة 113تحتوي قاعدة بيانات المعجم أكثر من . العربية ، الفرنسية و اإلنكليزية
فقد تضاف له مصطلحات جديدة . بالتفاعلية حيث يتطور مع استعمال المتصفحين له  على خالف المعجم الورقي يمتاز المعجم الشبكي     

و تختفي أخرى وقد تتغير ترجمة كلمة ما و تضاف ترجمات جديدة إلى أخرى قديمة وبإمكان كل مشترك بالشبكة سواء من األطباء النفسانيين 
ة أخرى يرونها مناسبة لمصطلح آخر وإرسالها مـن خـالل النمـاذج    أو أساتذة علم النفس إبداء الرأي في ترجمة مصطلح ما وعرض ترجم

  .المرفقة لتعديل ترجمة المصطلح أو إلضافته بعد المشاورة و الدراسة

- �G� ا�,BC ا� %�7 ا�,
 

  بحث عن  مصطلــــح عربــــــي

rchArForm.htmwww.arabpsynet.com/AR/Sea  

  نتيجـة البحـث عن  المصطلـح عربــي

www.arabpsynet.com/AR/rechar.Asp 
  

-�ا�,BC ا� %�7 ا� - - - - �< 

  بحث عن  مصطلــــح فرنســـــي

psynet.com/FR/SearchFrForm.htmwww.arab  

  نتيجــة البحـث عن  المصطلـح فرنسـي

www.arabpsynet.com/FR/rechfr.asp 
 

-�ا�,BC ا� %�7 ا� - - - - �< 

  بحث عن  مصطلــــح إنكليــزي

www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm  

  نتيجـة البحـث عن  المصطـح إنكليـزي

www.arabpsynet.com/eng/Rech_eng.asp 
 

 
  :ماذج المرفقةالنمن خالل إبداء الرأي في ترجمة مصطلح ما وعرض ترجمة أخرى  يمكن التصفح و-


 *W�4UAI V+NH اT+@<ي� XOأ 
http://www.arabpsynet.com/eng/engPropForm.htm 

4�
$ 4UAI V+NH� *W
� XOأ 
http://www.arabpsynet.com/ar/arPropForm.htm 

I
= 4UAI V+NH� *W
� XO4أU  
http://www.arabpsynet.com/fr/FrPropForm.htm 

 
  .تعديل ترجمة المصطلح أو إضافته بعد المشورة و الدراسةيتم اضافة أو   -
  

3.2.8−���#�������	��������������������BookePsydictوמ�א������������מ��������������'�����������א��	�و�א� �
بمعدل كامل مصطلحات كل حرف من في هذا اإلصدار نعرض المعجم في صورة  كتاب اإللكتروني ، يصدر فصليا 

تنزيل ( حروف و هي تنقسم إلى اإلصدار الكامل  3األبجدية العربية، الفرنسية ، اإلنكليزية ، صدر لحد األن مصطلحات 
ر و اصدار موجز يكون تنزيله حراخاص بالمشتركين و محمي بكلمة عبو  

  )فرنسـي-انجليـزي -عربـي ( دليل اإلصدار العربي - 
www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.HTM  

 

ÌÖù]<VÙæù]<Í†£]<l^v×Ş’Ú<

www.arabpsynet.com\eDictBooks\Alif.aef.pdf:( �	 
�� ا���ار ا����
 )اه�اء( ( �
www.arabpsynet.com\eDictBooks\Ar.aef-Short/ALIF.aefShort.pdf : ( �	 
��� ) ���� ا���ار ا�
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ð^fÖ]<VêÞ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú<

www.arabpsynet.com\eDictBooks\Ba.aef.exe 
 	� (  ) اه�اء(ا����
 ا���ار ���( :  
www.arabpsynet.com\eDictBooks\Ar.aef-Short/BA.aefShort.pdf : ( �	 
��� ) ���� ا���ار ا�

<<Í†£]<l^v×Ş’ÚoÖ^nÖ]<VÖ]jð^< <

  
  www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2003:   
   ا���ار ا����

www.arabpsynet.com\eDictBooks\Ar.aef-Short/TA.aefShort.pdf : ( �	 
��� ) ���� ا���ار ا�

ð^nÖ]<VÄe]†Ö]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2004:    ا���ار 
ا����  
www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/THA.aefShort.pdf    ����
 	� ( ا���ار ا����: (  

 Üé¢]<V‹Ú^¤]<Í†£]<l^v×Ş’Ú

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2005:    ا���ار  
ا����  
www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/JIM.aefShort.pdf    ����
 	� ( ا���ار ا����: (  

ð^£]<VŒ�^ŠÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2006:    ا���ار �	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/HA.aefShort.pdf    �� �� ( ا���ار ا������: (  

ð^¤]<VÄe^ŠÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 
  

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2007:    ا���ار  �	
ا��  
www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/KHA.aefShort.pdf    �� �� ( ا���ار ا������: (  

Ù]‚Ö]<VàÚ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2008:    ا���ار  �	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/DA.aefShort.pdf    �� �� ( ا���ار ا������: (  

Ù]„Ö]<VÄ‰^jÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2009:    ا���ار  �	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/DHA.aefShort.pdf    �� �� ( ا���ار ا������: (  

ð]†Ö]<V†�^ÃÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2010:    ا���ار  �	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/RA.aefShort.pdf    �� �� ( ا���ار ا������: (  

ð]ˆÖ]<V†�Â<ë�^£]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2011:    ا���ار  �	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/ZA.aefShort.pdf    �� �� ( ا���ار ا������: (  
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°ŠÖ]<V†�Â<êÞ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2012: ا��
	� ا���ار     

www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short/SA.aefShort.pdf    �� �� ( ا���ار ا������: (  

°�Ö]<V†�Â<oÖ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú 
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2013:    ا���ار�	
ا��  
www.arabpsynet\eDictBooks\Ar.aef-Short\CHA.aefShort.pdf:  �� �� ( ا���ار ا������(  

 
 - إنكليزي(و الثاني ثنائي اللغة ) عربي –فرنسي  -إنكليزي( األول ثالثي اللغة   :إصدارينفي شكل انجازه  تم :دليل اإلصدار اإلنكليزي  - 

  )فرنسي
  عربـي -فرنسـي-انجليـزي  إصدار

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.HTM 
  فرنسـي-انجليـزي  ارإصد

www.arabpsynet.com/eDictBooks/index.eBookDict.E.htm 
  

AAAAVÙæù]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 

   www.arabpsynet.com\eDictBooks\A.efa.pdf  :   

 	� )  ( اه�اء(ا���ارا�������(  
www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/A.efaShort.pdf:  �� �� ( ا���ار ا������(  

BBBBVêÞ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 

 www.arabpsynet.com\eDictBooks\B-efa.pdf:  �
 	� )  ( اه�اء(��ارا����
 ا���(  
www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/B.efaShort.pdf:  �� �� ( ا���ار ا������(  

CCCCVoÖ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3003:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/C.efaShort.pdf:  �� �� ( ا���ار ا������(  

DDDDVÄe]†Ö]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3004:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/D.efaShort.pdf:  �� �� ( ا���ار ا������(  

EEEEV‹Ú^¤]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3005:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/E.efaShort.pdf:  �� �� ( ا���ار ا������(  

FFFFVŒ�^ŠÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3006:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/F.efaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

GGGGVÄe^ŠÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3007:    ا���ار�	
ا��  
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www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/G.efaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

HHHHVàÚ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3008:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/H.efaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

IIIIVÄ‰^jÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3009:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/I.efaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

JJJJV†�^ÃÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3010:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/J.efaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

KKKKV†�Â<ë�^£]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3011:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/K.efaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

LLLLV†�Â<êÞ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3012:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/L.efaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

MMMMV<†�Â<oÖ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3013:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Eng.efa-Short/M.efaShort.pdf:  �� �� ( ا���ار ا������(  

 
 - فرنسي(و الثاني ثنائي اللغة ) عربي -إنكليزي –فرنسي (األول ثالثي اللغة   :إصدارينشكل انجازه في  تم: دليل اإلصدار الفرنسي    - 

  )إنكليزي
  عربـي - انجليـزي - فرنسـي  إصدار

www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.HTM 
  انجليـزي - نسـيإصدار فر

www.arabpsynet.com/eDictBooks/index.eBookDict.F.htm 
 

AAAAVÙæù]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 

 www.arabpsynet.com\eDictBooks\A.fea.pdf:  

 	� )  ( اه�اء(ا���ارا�������(  
www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/A.feaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

BBBBVêÞ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 

 www.arabpsynet.com\eDictBooks\B-fea.pdf:   

 	� )  ( اه�اء(ا���ارا�������(  
www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/B.feaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

CCCCVoÖ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
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http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4003:    ا���ار�	
ا��  
www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/C.feaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

DDDDVÄe]†Ö]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
 http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4004:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/D.feaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

EEEEV‹Ú^¤]<Í†£]<l^v×Ş’Ú<  
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4005:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/E.feaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

FFFFVŒ�^ŠÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4006:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/F.feaShort.pdf  :  �� �� ( ا���ار ا������(  

GGGGVÄe^ŠÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4007:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/G.feaShort.pdf  :  �� �� ( ا���ار ا������(  

HHHHVàÚ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4008:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/H.feaShort.pdf  :  �� �� ( ا���ار ا������(  

IIIIVÄ‰^jÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4009:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/I.feaShort.pdf :  �� �� ( ا���ار ا������(  

JJJJV†�^ÃÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4010:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/J.feaShort.pdf  :  �� �� ( ا���ار ا������(  

KKKKV†�Â<ë�^£]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4011:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/K.feaShort.pdf  :  �� �� ( ا���ار ا������(  

LLLLV†�Â<êÞ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
  http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4012:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/L.feaShort.pdf  :  �� �� ( ا���ار ا������(  

MMMMV<†�Â<oÖ^nÖ]<Í†£]<l^v×Ş’Ú< 
    http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4013:    ا���ار�	
ا��  

www.arabpsynet\eDictBooks\Fr.fea-Short/M.feaShort.pdf:  �� �� ( ا���ار ا������(  
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−�Bص�א��د����������א����������������E��:وמ�א����������������������������������������������������E������������������ ePsyDictCD   א���'������������מ�א�� �

����������������������������א�����������������מ�א�������������א���' �

يتم البحث في هذا المعجم باللغة العربية , مصطلح تهم جميع ميادين العلوم النفسية  36646يحتوي على    فرنسي  -إنجليزي  -معجم عربي 
 .باللغتين اإلنكليزية والفرنسية   و تعرض نتائج ترجمة المصطلح

   
  
  
  

       
   المظهر الجرافيكي للمعجم النفسي العربي       

  

  
  خلفية المعجم العربي

 أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س شششش ص
647 955 1018 176 1081 475 560 1312 1253 778 199 4426 535 5627 
 ض ط ظ ع غ ف ق ك ل مممم ن هـ و ي
26 693 886 1487 2948 759 509 883 1059 387 2422 105 718 241 

  
 محتوى الحروف من أ إلى ي

  

  

�ز�������������Fא ��������������מ�א�����������א���'  �

يتم البحث فيه باللغة اإلنكليزية وتعرض   مصطلح تهم جميع ميادين العلوم النفسية، 44132توي على يح عربي- فرنسي  - إنكليزي  معجم 
 .نتائج ترجمة المصطلح النفسي باللغتين الفرنسية والعربية

  المظهر الجرافيكي للمعجم النفسي اإلنكليزي
  

  
  اإلنكليزيخلفية المعجم 

 A B C D E F G H I J K L M 
5112 1210 4208 3016 2366 1403 641 1649 2780 149 141 921 2409 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

1321 1088 5438 29 2140 4765 2369 295 399 214 28 10 31 
  

Z لى إ  Aمحتوى الحروف من 

  
�������������������א����������������מ�א����������א���' �

ح تهم جميع ميادين العلوم النفسية، يتم البحث فيه باللغة الفرنسية وتعرض نتائج مصطل 32163يحتوي على  عربي-إنكليزي - معجم فرنسي 
 ترجمة المصطلح النفسي باللغتين اإلنكليزية والعربية

  المظهر الجرافيكي للمعجم النفسي الفرنسي

  
  اإلنكليزيخلفية المعجم 

 A B C D E F G H I J K L M 
3677 576 3559 2545 2667 1206 420 1288 2378 147 107 632 2103

N O P Q R S T U V W X Y Z 
981 717 4441 98 2145 3421 2676 115 605 20 24 9 65 

Z لى إ  Aمحتوى الحروف من 
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 �������������א ��	�و���������מ�א�������������'�������������Eص�א��د������������دא�א,�א���������������Bא�
  )ربيع. نكليزيإ. رنسيف - ربي ع. رنسيف. نكليزيإ -نكليزي إ.رنسيف.ربيع(  اإلصدار الكامل - 
 ثالث معاجم اإلصدار الكامليحتوي   �

   المعجم النفسي العربي    -
عرض ترجمتها باللّغة اإلنكليزية و   في هذا المعجم يتم البحث عن ترجمة المصطلحات باللّغة العربية و يتولّى برنامج معالجة الترجمة     

  .ةالفرنسي
   المعجم النفسي اإلنكليزي   -

  .في هذا المعجم يتم البحث عن ترجمة المصطلحات باللّغة اإلنكليزية مع ترجمتها باللّغتين الفرنسية و العربية     
   المعجم النفسي الفرنسي   -

  يتم البحث عن ترجمة المصطلحات الفرنسية باللّغة اإلنكليزية و العربية     
  

�>-� ا�,BC ا� ا��Yع
�-� ا�>

ا�,BC ا��>-� 
 ا/7#2&ي

ا�,BC ا��>-� 
�G� ا�,

  


ت 32165 44132 36622 112919M#3*� �!د ا
100% 32,432% 39,083% 28,485% �+�O� ا��-%� ا

  

�)� آ; ^
ف �NH+2!ت ا[
ف ا�ول �� آ; (8* �] اNH0+2!ت اZ!0* ا�وY �( ����������دא��א�	'���������ل�א �����������	��� �
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 

 

  )ربيع. رنسيف. نكليزيإ - رنسي ف.نكليزيإ.ربيع(  -  اإلنكليزي - اإلصدار العربيالقرص المدمج  - 
 من المعجم المعلوماتي على العربي - اإلصدار اإلنكليزييشمل   

   المعجم النّفسي العربي   -
   المعجم النّفسي اإلنكليزي   -

    

   ا�,BC ا��>-� ا�,��G ا�,BC ا��>-� ا/7#2&ي ا��Yع

ت 32165 44132 76297M#3*� �!د ا
100% 58% 42% �+�O� ا��-%� ا

 

 )ربيع.نكليزيإ.رنسيف - ربي ع رنسيف.نكليزيإ(  الفرنسي –اإلصدار العربي القرص المدمج  - 
 من المعجم المعلوماتي على  العربي - اإلصدار الفرنسييشمل    

   المعجم النّفسي العربي    -
   المعجم النّفسي الفرنسي    -

    
-� ا��Yع�   ا�,BC ا��>-� ا�,��G ا�,BC ا��>-� ا�>

ت 32165 36622 68787 M#3*� �!د ا

100% 53% 47% �+�O� ا��-%� ا
 

  )نكليزيإ.رنسيف  -رنسي ف.نكليزيإ( الفرنسي   - اإلنكليزيإلصدار االقرص المدمج  - 
 من المعجم المعلوماتي على الفرنسي -اإلصدار اإلنكليزييشمل  

   المعجم النّفسي اإلنكليزي    -
   المعجم النّفسي الفرنسي    -
    

-� ا��Yع�   ا�,BC ا��>-� ا/7#2&ي ا�,BC ا��>-� ا�>

ت 44132 36622 80754M#3*� �!د ا
100% 45% 55% �+�O� ا��-%� ا

   
�)�NH+2!ت ا[
ف ا�ول �� آ; (8* �] اNH0+2!ت اZ!0* ا�وY �� آ; ^
ف ( ����������دא��א�	'���������ل�א �����������	��� �

syEFsePwww.arabpsynet.com/HomePage/..exe� �
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        ـةـةـةـةــــــــدليــــل الوظائــف النفسيـــة العربيـدليــــل الوظائــف النفسيـــة العربيـدليــــل الوظائــف النفسيـــة العربيـدليــــل الوظائــف النفسيـــة العربيـ    - - - - 9

�ل������������������������������������د���−�1.9 �

 العالم العربي في حاجة كبيرة إلى األطباء أو األخصائيين ال -
 ختصاص عقبة تجابه حديثي العهد بالتخرج إلوظيفة تناسب ا الحصول على -
 بعدم العمل في اختصاصهماألطباء  نأكثر عرضة م علم النفس أخصائيي  -
 ألخصائيينعرض الوضائف ل سبب قلة االختصاص عدم الوعي بأهمية -
  لعدم التوظيف خصائيي عائق رئيسيألالمؤسسات و أ سوء التواصل بين -

  

�دא&�����������������������������������א�%��−�2.9 �

�:%�����دא&��#���������−1.2.9 �
 توظيفالارتباك  و الحد من ة المناسبة في المكان المناسبتوظيف الكفاءالسعي إلى  -
  .الحد  من نزيف األخصائيين  -

  والمؤسسات رأب الهوة بين األخصائيينالعمل على  -

�و�א�ط�������������#/��ن�������������������#,�#���#"������������������&�א����������������������	����−�2.2.9 �
  أهمية اإلختصاصتحسيس المؤسسات ب - 
  عرض طلبات المؤسسات للوظائف الشاغرة لديها في مجال علم النفس والطب النفسي - 
(  و التي تتجاوز القطاع الصحيبالمجاالت التي يمكن لألطباء واألخصائيين أن يقدموا فيها خدمات إضافة ها تعريف - 

 ) `_U!ت ا9دار	*اU_`0!ت ا(��+@-@* ، اU_`0!ت ا(H#!$@*، اU_`0!ت ا0!(@*، ا0

#�����و�א�ط����������������#/��ن�����������������&�א���#"������������������	����−��3.2.9������������������,#� �

  ختصاصإلتوظيف في ميدان اال خلق فرصمساهمة في ال - 
   نزيف هجرة أخصائيي العلوم النفسية المساهمة في  وقف  - 

  ) 4Z!HDأو أ a@3b ;رة إن آ!UD ه� (e!H�Dق ا!NI رج!D ;-�
 ا(C+3 أو 	?"	

=] ���Uى ا(+@!�* ) (�b#) و �ه+) )  ()!i�.�ن =@) إ(@) و  أ	! �ه� أ^�ج 

!j!Pدر kأد l 4ه m)4 ا�
� .)ا(#UA@* (+-�ا�b ا(
  عرض طلبات التّوظيف - 

 

�א�و����#"��������������������������ل�−�3.9 �
  لبحث عن وظيفة من خالل النماذج التالية ترسل طلبات عرض وظائف و ا 

   

  نمـــــوذج عـــــرض وظائـــــف

http://www.arabpsynet.com/joboe/JobsOEForm.htm 

  قائمــة الوظائــــف المعروضــــة

www.arabpsynet.com/joboe/consalljoboe.asp 
  

 يتم البحث عن الوضائف و اإلطالع عليها من خالل النماذج التالية

  نمــــوذج طـلــــب   وظائـــــف

http://www.arabpsynet.com/joboe/JobsOEForm.htm 

  قائمـــة طلــــب الوظائــــف

www.arabpsynet.com/jobde/consalljobde.asp  

  

�א���'������������������������زא	�����−4.9 �

  �������������א����������������&��א��������������������א�و1#"����������������	������س��−1.4.9

  يـــــدار الفرنســــاإلص

Jobs.Fr.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  

  يــــدار العربـــاإلص

Jobs.Ar.htm-ynet.com/HomePage/Psywww.arabps  

  زيــــدار اإلنكليـــاإلص

Jobs.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  

     �



 22

        دليــــل مراكــز االستشفـــاء الطبنفسيـــة العربيــة دليــــل مراكــز االستشفـــاء الطبنفسيـــة العربيــة دليــــل مراكــز االستشفـــاء الطبنفسيـــة العربيــة دليــــل مراكــز االستشفـــاء الطبنفسيـــة العربيــة     - - - - 10
  

�دא&��������������������������������א�%�−1.10 �
 وطنفي ال التي تواصلت مع الشبكة و تقدم خدمات طبنفسية راقية الرائـدة ةـة الطبنفسيـالتعريف بأهم المؤسات اإلستشفائي - 

  العربي
 .4-+�   I�b!"! ا(
 . *�!�
	U_`0!� X!ت  اe!n* أو ا(��@Cا $� ا9>"!ر ا(�?!ري (ا(�� ( 

�o ا.  !N)ا ، *�
ق ا(�pج ا3�0b q	ر!� ،rO
�* ا_�@�!s! �� ا0!b ، /N)
*U_`0ا 

�א���'��������������������زא	����−�2.10 �

  ���������א�������������������������������א���������������א��-#?�������	������س����.�1.2.10

  يـــــــــدار الفرنســــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-hosp.Fr.htm 

  يـــــــدار العربــــاإلص

hosp.Ar.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  

  زيــــــدار اإلنكليــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-hosp.htm 

������������������א�������������#,�א��������������و�א��������������������א���-��#?.�2.2.10 �

 السعودية –الرياض  -مئنة الطبيمركز مط
HospAlHabeeb.htm\Hospitals\www.arabpsynet.com 

  القاهرة ، مصر - النفسي للطبالمنتجع الصحي 
 HospOkasha.htm\Hospitals\www.arabpsynet.com 

 مصر –لقاهرة ا - مركز المقطم للصحة النفسيــة 
Mokattam.Hosp.htm\Hospitals\www.arabpsynet.com 

 مصـر –القاهرة   -قسم الطب النفسي بالقصر العيني 
ElAini.Hosp.htm\Hospitals\www.arabpsynet.com 

 نة نصرمدي -القاهرة  - مستشفى أبو العزائم للطب النفسي
ABOU ELAZAYEM.H.htm\Hospitals\www.arabpsynet.com 

 األردن  –عمان  -مستشفى الرشيد للطب النفسي 
Rashid.H.htm\Hospitals\www.arabpsynet.com  

 أبو ظبي   مستشفى الطب النفسي الجديد
Abu.Dhabi.H.htm\Hospitals\www.arabpsynet.com  

 

        ـوار لألطبــــاء و األخصائييـــــنـوار لألطبــــاء و األخصائييـــــنـوار لألطبــــاء و األخصائييـــــنـوار لألطبــــاء و األخصائييـــــنالحـــالحـــالحـــالحـــ    منتــــدىمنتــــدىمنتــــدىمنتــــدى    - - - - 11
 

 دא&������������������������������א�%�−��1.11


5<%ـ
ء و ا5;*
�22ــ1(واركاديمي للحألمنتـدى االتأسيـس   - G ص

�iة �#B ا��>� و أ� ;ـ(   

�א���'�����������������������زא	����−�2.11 �

1.2.11−�����  	���س��������������������א���	������������د�Gא���������א���
 

  يـــــدار الفرنســـــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.Fr.asp 

  يــــــدار العربــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.Ar.asp 

  زيـــــدار اإلنكليـــــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.asp 

 

�א���	���������������د�Gא��B	�����������������������������������#و��−�2.2.11 �

  هتمامات في المنتدى الحرإلنظر حول مواضيع متفرقة حسب االعرض  وجهات  . 

 المشاركة في محاور المنتدى الثالثة المحددة. 

  اللغة العربية في العلوم النفسية  - 

  " عربية نحو سيكولوجيا" - 

  السواء إلى االضطراب الوظيفة الجنسية من - 
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        دليـــــل الروائــــز و االختبــــارات العربيـــــةدليـــــل الروائــــز و االختبــــارات العربيـــــةدليـــــل الروائــــز و االختبــــارات العربيـــــةدليـــــل الروائــــز و االختبــــارات العربيـــــة    - - - - 12
�دא&���������������������������א�%��−�1.12 �

ةا -  ي لعرب ئة ا ي ب ل ل نة  ن لمق نفسي ا ل قياس ا ل بارات ا تعريف بأهم اخت  ل

ا -  ين  ن ق يئةإلتشجيع تعريب و ت ب ل ل بارات  ية و برمجتها خت لعرب   ا

نفسي ا -  ل قياس ا ل بارات ا تعريف بأهم اخت ةل لمي لعا  ا

�א���'��������������������������زא	����−�2.12 �

��1.2.12�−���Bس�א�������������������������������������א�#��������������� �������������������א���
 

  يـــــدار الفرنســـــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-metry.Fr.asp 

  يــــــدار العربــــاإلص

metry.Ar.asp-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  

  زيـــــدار اإلنكليـــــــاإلص

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-metry.asp 

�������������ض�א7�	�������������#�א,�א������������������������������������ض�−��2.2.12� �

  http://www.arabpsynet.com/hamAnx/hamanx.htm   درجة اإلكتئاب لهاميلتون سلم تقييم -

  http://www.arabpsynet.com/hamAnx/hamanx.htm   تقييـم درجـة القلـق لهاميلتـون سلـم -

  http://www.arabpsynet.com/PMS/PMS.HTM   تحري االضطرابات النفسية السابقة للدورة الشهرية استبيان -

        جائـــزة العلــوم النفسيـــة العربيـــــةجائـــزة العلــوم النفسيـــة العربيـــــةجائـــزة العلــوم النفسيـــة العربيـــــةجائـــزة العلــوم النفسيـــة العربيـــــة. . . . 13
  

 تسند و هي .عبد الستار ابراهيم، اسم البروفيسور 2010و التي تحمل هذا العام  م النفسية العربيةجائزة شبكة العلول تم التأسيس
، خصصت  العلوم النفسيةفي  )فريق عمل/ جماعية فردية أو(ألعمال " اوب بين علم النفس والطب النفسيـــبالتن"و "اــــسنوي"

  . 2010آخر سبتمبر إلى لتقديم الترشح للجائزة   ر أجلحدد آخ .علم النفستخصصات جميع  عمالأ جائزة هذا العام
  :أهم شروط التقدم للجائزة        

خدمات مميزة ساهمت في تطور العلوم النفسية قدم )  فريق بحث/ فردي او جماعي"  ( لعمــــــل"  تمنح الجائزة  -
    2010- 2000شكَّل إضافة هامة في رقيها في العشر سنوات األخيرة   و العربية

مدى اإلضافة التي ساهم بها في تطور العلوم النفسية  مع بيان"  العمل الذي رشّح للجائزة" يرفق طلب الترشح بـ  - 
  )  مع ملخصاتها (الخ ...منشورات، مؤلفات/العربية، مصحوبا بسيرة علمية حديثة ومفصلة عن النشاط العلمي للمترشح 

  السنوات الفردية /طب النفسي أعمال الو  السنوات الزوجية/علوم النفس ال أعم بين  سنويا و بالتناوبتسند الجائزة   -
تُسلم الجائزة لصاحب العمل الفائز على هامش أحد مؤتمرات علم النفس أو الطب النفسي حسب اإختصاص الذي ينتمي  - 

  )..  تمنح فيه الجائزةتتحمل الشبكة مصاريف نقل وإقامة الفائز لحضورالمؤتمر الذي  ال(اليه صاحب العمل الفائز 
  ".دوالر 1000مكافأة مالية قدرها "مع " رمز للشبكة"تتألف الجائزة من   - 
  09/2010/ 30إلى غاية  2010/ 01/04بداية من  2010 يفتح باب الترشح لجائزة  - 
  ، ال يقبل ترشيح الهيئات و المؤسسات لشخصيات دون علمهم أو بالنيابة عنهمتقديم الترشح شخصي - 
  )ديسمبر 31(آخر يوم نهاية كل سنة  علن عن الفائز بالجائزة ي  - 
  ).ال تقبل إال الوثائق اإللكترونية ( باسم رئيسها بالتزامن على عنوان الشبكة و ملفات الترشح  ترسل   -  
  لجان الجائـــــزة - 

الذي تشرفت الجائزة حمل  األستاذ وهورئيس اللجنة   من" السنوات الزوجية/ لجنة تحكيم جائزة علوم النفس"تتكون 
الرئيس (  الرؤساء األربع للشبكةللشبكة إضافة إلى  أساتذة علم النفس أعضاء الهيئة العلمية اإلستشاريةالسادة مع اسمه، 

  )الفخري،الرئيس الشرفي،الرئيس، نائب الرئيس
األستاذ الذي تشرفت  وهوللجنة رئيس ا  من"  السنوات الفردية/ لجنة تحكيم جائزة الطب النفسي" في حين تتكون     

الرئيس (  الرؤساء األربع للشبكةالسادة األطباء أعضاء الهيئة العلمية اإلستشارية للشبكة  إضافة إلى  معالجائزة حمل اسمه 
  )الفخري،الرئيس الشرفي،الرئيس،نائب الرئيس

عضويتهم من هيئة لجنة تحكيم  يفقدون ميحق ألعضاء الهيئة العلمية اإلستشارية للشبكة الترشح للجائزة إال أنه   - 
  .الجائزة

  .إذا قدرت الهيئة العلمية للشبكة إن ما قدم من أعمال ال يرقى إلى مستواها  تحجب الجائزة    - 
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  و  التعريف بأقسام علم النفس و الطب النفسي بالجامعات العربية - 
 اإلهتمامات العلمية و الخصائص البحثية لهذه األقسام - 
  ".مواقع الجامعات العربية" قائمة لتأسيسموقع على شبكة اإلنترنت ال   - 
  "مة األساتذة الجامعيين المختصين في العلوم النفسية قائ" لتأسيسأعضاء هيئة التّدريس و تخصصاتهم   - 
  . الممنوحةشهادات  القسام ، مدة الدراسة ، األالبرامج المعتمدة في هذه  - 
بنك المعلومات "  ثراءقائمة األبحاث و األطروحات الجامعية  مع ملخّصاتها بالّلغة العربية و اإلنكليزية أو العربية و الفرنسية إل - 

  ".ية العربية النّفس

2.14��−����������������   د������������ل�א�����������������ض�א�������������������א���
  اإلضطرابات النفسيةهم أل و واضحة  مبسطةتقديم صورة  - 
  رفع مستوى الوعي الصحي - 
  )دوائية وصفات عالجية أو إرشاداتتجنب تقديم ( لطرق العالج السليمة المريض النفسي ارشاد   - 
  .سراديب الدجالين والمشعوذين منالنفسي  حماية المريض  - 

        ـــــةـــــةـــــةـــــةخاتمـــــــــــخاتمـــــــــــخاتمـــــــــــخاتمـــــــــــ
�:�ن����Hل�	������س�%ذא�א �'���#ز�א��#د������������# �

  االختصاص في الوطن العربي ما عليهمرآة عاكسة ل الشبكة أن تكون  - 
  وم النفسية العربيةمستوى العل رفع  - 
  .تعارف العلمي و اإلنساني بين األخصائيينال توطيد أواصر  - 
  .رفع مستوى اللياقة النفسية للمواطن العربي - 
  تخليص األمراض النفسية من الخرافات و الشعوذات - 

�א���و+��������#,�و�א�ط�و�����������#, �
  م النفسية يتطلب نجاح هذا اإلنجاز األكاديمي اإللكتروني  تضافر جهود جميع العاملين في ميادين العلو - 
  .مشاركتنا اثراء هذا اإلنجازالمهتمين بالعلوم النفسية سواء في الوطن العربي أو المغتربين  األطرافجميع ل قائمةالدعوة  - 
في تعزيز هذا  الجامعات للمساهمةب أقسام الطب النفسي و علم النفس و دورياتإلى الجمعيات و الأيضا  قائمةالدعوة   - 

  . عريف بأنشطتهم و برامجهم و أبحاثهمتاإلنجاز من خالل ال
  دعوة مراكز األبحاث العربية  و الهيئات العربية الدولية لدعم هذا اإلنجاز - 
  .كامل الترحيب للمؤسسات العلمية و البحثية في شتى العلوم الطبية  اإلنسانية للتعاون معنا - 

  قـــــــه الموفــــــــو الل
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