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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

 شبكــة العلــوم النفسيــة العربيـــة  -الموقــع العلمــي: اإلنجاز األول
 

 تقديـــم 

 ) في علوم وطب النفس علمـي اكاديمـي قع مو( العربيةشبكة العلوم النفسية : سم الا -

 تونس ،يانالطب النفس –جمال التركي . د: المؤسس -

 01/01/2000: تأسيسال تاريخ -

 13/06/2003: الويب علىطالق ال تاريخ ا -

 01/07/2014:مؤسسة العلوم النفسية العربية  تأسيس تاريخ -

 ": ة العربيةالعلوم النفسي" القانونية السؤولة عن الموقع العلمي  الجهة -

  الدكتور جمال التركي: 30/06/2014الى   01/01/2000من   

 مؤسسة العلوم النفسية العربية: الى تاريخ اليوم 01/07/2014بداية من 

  أوطاننا ية وعلومها  فيانرقيا بالصحة النفس عربينحو تعاون :الشعــار -

صحة النفسية في األقطار العربية  مع إبرا ز تطوير ابحاث ودراسات العلوم النفسية، رقيا بخدمات ال:الرسالة - 

 ية في البالد العربيةاالخصائص المميزة للممارسة النفس

 

 ـــاتوالطموح األهـــداف
o قائمة المراسالت تأسيس 

o تأسيس دليل األطباء النفسانيين و أساتذة علم النفس 

o  إصدارات دورية في علوم و طب النفستأسيس 

 "نفسانيات" المجلة العربية  �

 "بصائر نفسانية"مجلة  �
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

o يةوالعلمنفسية العربيةانتأسيس بنك األبحاث الطبنفس 

o في علوم وطب النفسة يمكتبإصدارات تأسيس 

 "نفساني" : لعربيسلسلة الكتاب ا �

 "وفي أنفسكم: " سلسلة الكتاب العربي �

 " الراسخـون" :التراث النفسي العربإسالميسلسلة  �

 "الكتاب األبيض" :يةانواقع العلوم النفسسلسلة �

 "مقاربات " : سلسلة الرؤية من منظور مختلف �

 )حسب المحاور " (اإلنسان والتطور: "سلسلة النشرة اليومية �

 " وماسواها: " لحياةسلسلة أفكار نفسية  �

o في علوم و طب النفس جماالمع تأسيس 

o  النفسية العربية و العالميةالمؤتمرات تأسيس دليل 

o  الطبنفسيةوالعلمنفسيةالجمعياتتأسيس دليل 

o  النفسية العربية الوظائفتأسيس دليل 

o والتكريمائز وجال 

 الشبكة للتميز في علوم وطب النفس جائزة" �

 " يةانفي العلوم النفسالراسخون " التكريم بلقب  �

 " ية انفي العلوم النفس مفلحونال" التكريم بلقب  �

 "الكراسي العلمية في علوم وطب النفس  " التكريم باطالق اسماء العلماء على  �

 الطـــرق والوسائــــل

 مالمح التأسيس

 2000جانفي سنة : بداية اإلعداد العملي لتأسيس الشبكة

 رقي أو إلكتروني بجميع األطراف المعنية بهذا الفرع من العلوماالتصال بالبريد الو: الوسائل

 المصادر

 لبنان  -مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية :“لنفسي العربيا الدليل" -

 اتحاد األطباء النفسانيين العرب:“المجلة العربية للطب النفسي" -

 لبنان  -الجسدية مركز الدراسات النفسية والنفسية :“التخصصية الثقافة النفسية" -

 .الهيئة المصرية للكتاب:“علم النفس"مجلة  - 
 

 دحعاما من الك 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع 5



 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

  نفسانيـــــــون: الرابط االول
 

  التــــــالمراس ــــاتقائم �
  ـة  ــــة الجامعــــــــالقائم

  عرب في كافة انحاء العالم الأطباء نفسانيون و أخصائيوا العلوم النفسية 
ArabPsyList@arabpsynet.com  

  عربــي دبلــ بكـل ةخاصـالنفس اطباء و علماء  قائمـات
  AlgeriaPsyList@arabpsynet.com: الجزائر -1

  SaudiPsyList@arabpsynet.com: السعودية -2

  EgyptPsyList@arabpsynet.com:مصر-3

 IraqPsyList@arabpsynet.com:العراق-4

 TunisiaPsyList@arabpsynet.com:تونس-5

 SudanPsyList@arabpsynet.com:السودان-6

 MoroccoPsyList@arabpsynet.com:المغرب-7

  EmiratePsyList@arabpsynet.com:اإلمارات-8

 PalestinePsyList@arabpsynet.com:فلسطين-9

 SyriaPsyList@arabpsynet.com:سوريا-01

 JordanPsyList@arabpsynet.com:األردن -11

 YemenPsyList@arabpsynet.com:اليمن-21

  LebanonPsyList@arabpsynet.com:بنانل-31

 LibyaPsyList@arabpsynet.com:ليبيا-14

 .comKuwaitPsyList@arabpsynet:الكويت-51

 

 صاصتقائمات مراسالت حسب اإلخ

 PsychiatristsList@arabpsynet.com: قائمة االطباء النفسانيون -

 PsychologistsList@arabpsynet.com: قائمة علماء النفس -
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

 االستشاريــة العلميــة الهيئــة �
 الرئيــس الشرفــــي

 )مصر/ الطب النفسي (يحيى الرخاوي  -
 ريـــس الفخــالرئي

 )مصر ( أحمد عكاشة   -

 الرئيــــــس 

 )تونس/ ي انالطب النفس(جمال التركي  -
 مستشـــارالرئيـــس

 )إنكلترا(محمد أبو صالح  -

 يــار الشرفــالمستش
  )السودان(يمالك بدر -

 ريــار الفخــالمستش
  )مصر/ علم النفس (عبد الستار إبراهيم  -

  الهيئـة اإلستشاريـة الفخريـة
  )سوريا ( أديب العسالي -

 )جزائرال( بشير معمرية -

  )لبنان(شارل بدورة  -

  )المغرب ( الغالي احرشاو -

  )العراق (  قاسم حسين صالح -

 )السعودية ( طارق الحبيب -

  )العراق / أمريكا(  صادق السامراي -

  )الكويت –الجزائر ( مصطفى عشوي -

  )السعودية ( مهدي أبو مديني  -

 )سوريا ( نزار عيون السود  -

 )األردن ( وليد سرحان  -
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

 )حسب الترتيب األبجدي(ــةمالهيئـة العلميــة المحكــ
 )السودان(إخالص حسن عشرية  -

 )مصر (  خالد الفخراني -

 )الجزائر( خالد عبد السالم -

 )كاع(خولة أبو بكر -

  )الجزائر(زبير بن مبارك  -

 )عمان –سوريا ( سامر جميل رضوان  -

  )بريطانيا / العراق ( سداد جواد التميمي  -

  )المغرب(شاهدي  عبد السالم الوزاني  -

 )مصر –ليبيا ( فضل بشر  امحمد  شعبان  -

 )السعودية(   صالح بن إبراهيم الصنيع -

 )ناليم(عبد الحافظ الخامري  -

 )لبنان/ سوريا(عبد الرحمان إبراهيم  -

 )فلسطين /غزة( عبد العزيز موسى ثابت  -

  )مصر (عبد الفتاح دويدار  -

 )المغرب( عبد الكريم بالحاج -

 )المغرب(عبد الناصر السباعي  -

 )فرنسا –المغرب ( الهادي الفقيرعبد  -

 )مصر (  علي إسماعيل عبد الرحمان -

 )أمريكا –العراق (  يقتيبة الجلب -

  )فلسطين (  كامل حسن كتلو -

 )إنكلترا  –العراق (ماجد الياسري  -

 )مصر (محمد سعيد أبو حالوة  -

  )السعودية –سوريا ( محمد كمال الشريف -

 )فرنسا –مصر ( مرعي سالمة يونس -

 )السعودية –اليمن (معن عبد الباري  -
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -يالموقـع العلمـ: اإلنجــاز األول

 

  )مصر ( وائل أبو هندي  -

 ) األردن/ أمريكا( وليد خالد عبد الحميد  -

  دليل الهيئة العلمية اإلستشارية
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=HomePage/AdBoard.HTM&current_c2=2 

 

 ونـــاء نفسانيـــأطب �
  ألطباء دليل ا

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IST.Ar3.htm&current_c2=2 
 

  طباء النفسأل السير العلمية قاعدةفي  ثالبح
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp  

 ســــاء النفـــعلم �
  

  العلماء دليل 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/GIST.Ar3.htm&current_c2=2 

 

  علم النفس ئييوأخصا ساتذةأل العلميةالسيرعدة في قا ثالبح
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 

 

 ســـاء النفـــاء وعلمــل أطبــدلي �
 http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2:الدليل

  
  ــاصالختصـ بــحس السيــر العلميـــة عـــتوزي

  362: طباءلأل السيرالعلمية عدد

  689:   النفس اءعلمل السيرالعلمية عدد

 1051:مجموع السير العلمية
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة

 

 )مجلة محكمـة فـي علوم الطـب و النفس

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/i

 )فـي علوم الطـب و النفس المستجدات

p?link_c2=apn.journal/indexhttp://arabpsynet.com/menu.as  

  

  )األردن–اتحاد االطباء النفسيين العرب ( 

الى العدد االخير  2008–بكامل نصوصها بداية من العدد الثاني من المجلد التاسع عشر

  2009نوفمبر  –20مجلد  2الي العدد 
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شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

  ـــــالتمجــــ: الرابط الثاني
 

مجلة محكمـة فـي علوم الطـب و النفس("اتــــنفساني"ة ـــة العربيـــالمجل �

  
  
  
  
  

  "اتــــنفساني"  ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index-apn.htm&current_c2=3 

 
المستجداتمجلة ("ةــــر نفسانيـــبصائ"ة ـــمجل �

  
  
  
  
  

  "بصائــر نفسانيـــة"  ل ـــدلي
eJbs.htm&current_c2=3-p?link_c2=apn.journal/index

  

( يـــب النفســة للطــة العربيــالمجل �
 

بكامل نصوصها بداية من العدد الثاني من المجلد التاسع عشرتصدر 

  2017ماي

الي العدد  مع ملخصات كامل اعدادها من العدد األول
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

  " يـــب النفســة للطــة العربيــالمجل"  ل ـــدلي
ajp.htm&current_c2=3-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/ajp/index  

 

  )سويسرا  –الجمعية العالمية للطب النفسي ( يــــب النفســـة للطـــة العالميــالمجل �

 بكامل نصوصهاتصدر 
  " يـــب النفســـللط الميـــةالعة ـــالمجل"  ل ـــدلي

WPA.htm&current_c2=3-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=Journals/WJ/index  
 

 ةـــة والعالميــة العربيــات النفسيــالدوري �
 بكامل نصوصهار مجالت تصد

ـة السودانيــة   )الجمعية السودانية للطب النفسي(النفســي للطــب المجـل
SPJ.htm-www.arabpsynet.com/Journals/SPJ/index  

  

  فهارس و ملخصات مجالت العلوم النفسية العربية
  )لبنان – مركزالدراسات النفسية والنفسية الجسدية(يــة المتخصصــةالنفس الثقافــة

www.arabpsynet.com/Journals/ICP/index.icp.htm  

  ) 2011آخر عدد قبل توقفها في اكتوبر (   80ملخصات كامل اعدادها من العدد األول الي العدد 
 

 )مصر  - جمعية الطب النفسي التطوري و العمل الجماعي(ورــو التط انـــاإلنس
www.arabpsynet.com/Journals/me/index.me.htm  

 ) 2001ا يوليو آخر عدد قبل توقفه(   74ملخصات كامل اعدادها من العدد األول اي العدد 

 )مصر  - الهيئة المصرية العامة للكتاب(ســالنف مـعل
www.arabpsynet.com/Journals/p/index-p.htm 

 

 )مصر  - رابطة األخصائيين النفسية المصرية(ةــنفسياتـــدراس
www.arabpsynet.com/Journals/DN/index-DN.htm 

 

 )مصر  -  الجمعية المصرية للدراسات النفسية(  ةــات النفسيــة للدراســالمصري ةــالمجلّ
www.arabpsynet.com/Journals/ejps/index.ejps.htm 

 

 )الكويت - الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية( مجلة الطفولة العربية
www.arabpsynet.com/Journals/jac/index-jac.htm 
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 

 )مصر .الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية(النفس المطمئنة 
www.arabpsynet.com/Journals/mpj/index.mpj.htm 

 

 )اليمن  الجمعية النفسية اليمنية(  ةــة النفسيــالصح
www.arabpsynet.com/Journals/mh/index.mh.htm  

 

اليمن الجمعية اليمنية للصحة النفسية( ةــة العقليــالصح( 
www.arabpsynet.com/Journals/ymh/index.ymh.htm 

 

 )تونس - الجمعية التونسية للطب النفسي( المجلة التونسية للطب النفسي
www.arabpsynet.com/Journals/jtp/index.jtp.htm 

 

 )تونس - الجمعية التونسية للطب النفسي(  يـب النفسـة للطـات التونسيـالحولي
www.arabpsynet.com/Journals/atp/index.atp.htm 

 

 )مصر- معهد الطب النفسي( رصـالطب النفسي المعامجلة 
www.arabpsynet.com/Journals/cp/INDEX-CP.HTM 

 

 )مصر - النفـس  لعلم العربي االتحاد مجلة( األخصائي النفسي
index.ap.htmwww.arabpsynet.com/Journals/ap/  

 

 )مصر  -  جمعية الطب النفسي التطوري و العمل الجماعي  (  انــرة اإلدمــنش
www.arabpsynet.com/Journals/AB/index.ab.htm  

 

 )مصر  - ة للطب النفسيالجمعية المصري( يــب النفســة للطــة المصريــالجمعي ةرــنش
www.arabpsynet.com/Journals/epab/index.epab.htm 

 

 )مصر - االتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية للوقاية من اإلدمان(ة من اإلدمان ـة للوقايـرة اإلخباريـالنش
www.arabpsynet.com/Journals/afdap/index.afdap.htm 

 

 ) مصر–الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسية( ةـة النفسيــة للصحــة اإلسالميـة العالميـالجمعي ةرـنش
www.arabpsynet.com/Journals/NLwiamh/Index.NewsLwiamh.htm 

 

 )الجمعية العراقية النفسية(   ة العراقية النفسيةـرة الجمعيـنش
www.arabpsynet.com/Journals/IPA.Bulletin/IPA.Bulletin.htm 

 

  )السودان–الهيئة القومية لرعاية األطفال الموهوبين (  المجلة العربية للموهبة والذكاء
Giftedness&Intelligence.pdfwww.arabpsynet.com/Journals/AJGI/J25ArabJournal   
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي

 

  و طـب النفـس وم

 بيانات الضخمة ،معالجة الو ومواجهة إعصار المعلومات

 لم يلحقها التطور 

كنواة جامعة لكل األبحاث  و دراسات  قاعدة بيانات األبحاث العلمنفسية و الطبنفسية العربية

، تحوي عناوين األبحاث، أسماء الباحثين، الملخصات 

يتم  البحث من خالل  الكلمات المفتاحية، عنوان الدراسة،  

 .لنشر، البلد، الكلمات المفتاحيةعرض الملخص، اسم المؤلف، المصدر، تاريخ ا

� ���� ا���� � ����ة ا�����ت� را

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

 ا$#"��� ا�!� ���ا���ارات 
http://arabpsynet.com/paper/PapForm.htm

  

 )إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس( : "يــنفسان

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBooks.htm&current_c2=4  

 

 دحعاما من الك 13

الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

ومـي علـات فـاث و الدراسـاالبح"  كـبن �
ومواجهة إعصار المعلومات عصر المعلوماتية اتطبتال يمكن االستجابة لم

لم يلحقها التطور  كالسيكيةمعرفية عفى عليها الزمن، وبأدوات  ةبعد

قاعدة بيانات األبحاث العلمنفسية و الطبنفسية العربيةتم تأسيس 

  العلوم النفسية

، تحوي عناوين األبحاث، أسماء الباحثين، الملخصات )كليزية،  الفرنسيةعربية، إن(، ثالثية اللغةالعربية -

  . النشر و الكلمات المفاحية، مصدر

 ملخصا5877تحوى قاعدة بيانات األبحاث على  - 

 اسم المؤلف

عرض الملخص، اسم المؤلف، المصدر، تاريخ ا: نتائج البحث -

� ���� ا���� � ����ة ا�����ت�را

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

ا���ارات  -,+*�ت  ()ذج ادراج
http://arabpsynet.com/paper/PapForm.htm 

  

  كتــــــــب: الرابط الثالث
 

نفسان"ي ـاب العربـالكت: السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  

  "يـــنفسان"ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBooks.htm&current_c2=4
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 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة

 

ـاة طيبـ(:"مـأنفسكي و فـ  )ةنحو لياقة نفسيـة أفضـل لحي

apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm&current_c2=4http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/  

 )النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/TourathPsy/index.TourathPsy.htm&current_c2=4

 )في البالد العربية  ةـيانوم النفسـع العلـواق(

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/WhiteBooks/eWBIndex.htm&current_c2=4  

 

 دحعاما من الك 14

شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

و فـ" ي ـاب العربـالكت: المكتبيةالسلسلة  �
  
  
  
  
  

  " مـــأنفسكي ــو ف "ل ـــدلي
apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm&current_c2=4

 

النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي(" ـونـالراسخ": السلسلة المكتبية �

  
  
  
  
  

  " الراسخـون"ل ـــدلي
//arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/TourathPsy/index.TourathPsy.htm&current_c2=4 

 

( "ضــاب األبيــالكت" : السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  

  " ضـــاب األبيـــالكت"ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/WhiteBooks/eWBIndex.htm&current_c2=4
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ـاور( ـة حسـب المح  )النشـرة اليومـي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Rakhawy/IndexeBRa  

 اةـــة لحيــار نفسيــ

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Samarra  

 الرؤية من منظور مختلف

k_c2=/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm&current_c2=4http://arabpsynet.com/menu.asp?lin 

 

 دحعاما من الك 15

الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

( "ورــان والتطــاإلنس": سلة المكتبيةالسل �
  
  
  
  
  

  "ورــــان والتطــــاإلنس"ل ـــدلي
k.htm&current_c2=4http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Rakhawy/IndexeBRa

  

ــأفك  -  "اــوماسواه" : السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  

        "ا ـــــوماسواه" ل ـــدلي
i/Index.eBSamarrai.htm&current_c2=4http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Samarra

  

الرؤية من منظور مختلف -"مقاربات "  : السلسلة المكتبية �
  
  
  
  
  
  

  "ات ـــــمقارب" ل ـــدلي
k_c2=/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm&current_c2=4
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http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4

 بنك اإلصدارات و المؤلفـات و المراجـع  الطنفسيـة و العلمنفسيـة

ربية، تحوي على خاصة بإلصداراتالطبنفسية و العلمنفسية الع

  بارسال ملخصات اصدراتك
�ت ا���ارات ا�!� ����� ا���� � ����ة 

www.arabpsynet.com/Book/default.asp  

 "��� ا�!� ���ا$#ا���ارات 
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm  

 ة ــيان

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/AR/SearchArForm.htm&current_c2=5  
 

 فــي علــوم و طــب النفــس

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElmouwassaa

 

 دحعاما من الك 16

شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  -الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

 دليل المكتبة النفسية العربية �
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4 

 

بنك اإلصدارات و المؤلفـات و المراجـع  الطنفسيـة و العلمنفسيـة
خاصة بإلصداراتالطبنفسية و العلمنفسية الع" قاعدة بيانات"تأسيس 

  مؤلفا 538ملخصات 

بارسال ملخصات اصدراتك تشارك اثراء قاعدة بيانات االصدارا
�ت ا���ارات ا�!� �����ا���� � ����ة 

www.arabpsynet.com/Book/default.asp
 

ا���ارات  -,+*�ت  ()ذج ادراج
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm

  

  معاجــــــــم: الرابط الرابع
 

انوم النفســي في العلــم التفاعلــالمعج �
 
 
 
 
 
 
 

        " التفاعلـــي" ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/AR/SearchArForm.htm&current_c2=5

 

ـّـع مــالمعج � فــي علــوم و طــب النفــس الموس
  
  
  
  
  

ـّـع" ل ـــدلي         " الموس
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElmouwassaa-Ar.htm&current_c2=5 
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 فــي علــوم و طــب النفــس

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElwajiz 

 فــي علــوم و طــب النفــس

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/AlMukhtass/index.ALMukhtass.htm&cur

 بــوم و الط

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Annafssany/index.Annafssany.h  

 

 دحعاما من الك 17

الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

فــي علــوم و طــب النفــسز ــم الوجيــالمعج �
  
  
  
  
  

        " الوجيـــز" ل ـــدلي
t_c2=5Ar.htm&curren-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElwajiz

فــي علــوم و طــب النفــس صــم المختــالمعج �
 
 
 
 
 
 
 

        " المختـــص" ل ـــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/AlMukhtass/index.ALMukhtass.htm&current_c2=5 

 

وم و الطــي العلــف "يــالنفسان"م ــالمعج �
 
 
 
 
 
 
 

        " النفسانـــي" ل ـــدلي
tm&current_c2=5http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Annafssany/index.Annafssany.h
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 س ــوم النفــي علــالم فــة األعــموسوع �
  " المــة األعــموسوع" ل ـــدلي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/index.AALAM.htm&current_c2=5 
 
 

 ةــوم النفسيــي العلــج فــالمبرم ــمالمعج �
  " المبرمـــج" ل ـــدلي

Ar.htm&current_c2=5-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/IndexElmoubarmaj  
 

  

  مؤتمــــــرات: الرابط الخامس
  

   ،"هابريد قائمات مراسالت"و" شبكة العلوم النفسية العربية "في موقع   "مؤتمراتكم  "للتعريف بـ

 - عربي/ محلي (  حسب أهمية المؤتمر  تخضع لرسوم   بالمؤتمرات نذكركم أن خدمة التعريف 

 )دولي/ اقليمي 

���دات �����/ ��وات / ا���ات  :  

 
ات  -��� � دو0ر 500 :! �

- ��#ات $��� / �  دو0ر 1000:  $����/ دو'��   /ا& �%�

عند تلقي رسوم   الشبكة قائمة مراسالت في  وتوزيع االعالم به  يتم تنزيل التعريف بالمؤتمر     

  .الخدمة

  فاتورة بالمبلغ المدفوع  العربية للعلوم النفسية  المؤسسة  ترسل لكم      

 

  ارتباط مستند الهوية البنكية للمؤسسة

IBAN.pdf-APFwww.arabpsynet.com/  
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 النفسو طب  وم ــعلفي ة ــرات عربيــمؤتم �
 

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Congress/Ar.Congress.htm&current_c2=6 :الدليل   

 

 ة ــات تكوينيــملتقي& ر ــماجيست �
  ynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/Ar.Master.htm&current_c2=6http://arabps: الدليل

 

 النفسو طب  وم ــعلفي  ةــرات دوليــمؤتم �
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/Inter.Congress.htm&current_c2=6 :الدليل  

 

 ةــة و العالميــة العربيــرات النفسانيــالمؤتم �
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6 :الدليل   

 

  جمعيـــــــات:ابط السادسالر
تم تأسيس صفحة الجمعيات العلوم النفسية العربية للتعريف بها و بأعضائها و لتسليط األضواء  - 

 على أهدافها وأنشطتها، سعيا لمد جسور التواصل بين الجمعيات و تبادل التجارب والخبرات

 ةــة الطبنفسانيــات العربيــالجمعي - 

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ist.Ar3.htm&current_c2=7 : الدليل   

 اتحــاد األطبــاء النفسييـــن العـــرب -
 http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

 النفسيــة للدراســات اللبنانيــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ALEP.ass.htm 

 

 التطــوري النفســي جمعيــةالطــب -
http://www.arabpsynet.com/Associations/EvPA.ass..htm 

 

 الخاص بالقطــاع النفسانــي للطـب التونسيـة الجمعية -
omhttp://www.arabpsynet.c/Associations/ATPEP.ass.htm  
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 الجسديــة والنفسيــة النفسيــة الدراســات مركــز -
http://www.arabpsynet.com/Associations/CEPS.ass.htm 

 

 النفسيــة للصحــة لمصريــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/EAMH.ass.htm 

 

 الفصـام تجـاه التفرقـةو الوصمـة مكافحـة لجنـة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/FSDBS.ass.htm 

 

 النفســي للطــب المصريــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/TEPA.ass..htm 

 

 رانــم المصريــة النفسييــن األخصائييــن رابطــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/COCEGYPT.ass.htm 

 

 ـةالمراهقـ لعلــم المصريــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ESA.ass..htm 

 

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

 

 النفسيــة للصحــة غــزة برنامــج -
http://www.arabpsynet.com/Associations/GCMHP.ass.htm 

 

 النفســي للطــب التونسيــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/STP.ass.htm 

 

 اإلدمــان من للوقايــة العربــي االتحــاد -
http://www.arabpsynet.com/Associations/UAANGICD.ass.htm   

  
-  

 )م. ش.إ. م( النفسيــة للصحــة العالمــي حــاداالت -
 

http://www.arabpsynet.com/Associations/UISP.ass.htm 
 

 الجامعـي النفســي للطــب التونسيـــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/STPHU.ass.htm 
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-  

 لمراهقينوا لألطفال النفسية للصحة المتوسـط شـرق جمعية -
http://www.arabpsynet.com/Associations/EMACA.ass.htm 

 

 الصحية الرعاية على وتطبيقاتها النفسية األبحاث تطور معهد -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ass.IDRAC.pdf 

 

 الثناقطبـي لالضطــراب التونسـي المنتــدى -
http://www.arabpsynet.com/Associations/FBT.ass.htm 

 

 النفسي للطب أبــوظبــي نــادي -
http://www.arabpsynet.com/Associations/AbuDhabiPsyClub.ass.pdf 

 

 الجماعيــة للعالجــات المصريــة الجمعيــة -
http://www.arabpsynet.com/Associations/EAGTass.pdf 

 

 ةــة العلمنفسانيــات العربيــالجمعي �
  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Gist.Ar3.htm&current_c2=7: الدليل

 

 النفسيــة للعلــوم عربــيال االتحــاد -
www.arabpsynet.com/Associations/AAP.ass.htm 

 

 العربيـــة الطفولــة لتقــدم الكويتيــة الجمعيـة -
www.arabpsynet.com/Associations/AKPIA.ass.htm 

 

 الطفولـــة معوقـــات مركــز -
www.arabpsynet.com/Associations/CHI.ass.htm 

 

 الطفولـــة أحبــاء جمعيـــة -
www.arabpsynet.com/Associations/CLA.ass.htm 

 

 النفســي اإلرشــاد مركــز -
www.arabpsynet.com/Associations/CRP.ass.htm 
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 ةـالنفسي اتـللدراس ةـالمصري ةـالجمعي -
www.arabpsynet.com/Associations/EAPS.ass.htm 

 
 اليمنييـــن ـنالنفسانييــ الباحثيـــن فريــق -

www.arabpsynet.com/Associations/GPYC.ass.htm 

 

 اليمنيـــة النفسيــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/YPA.ass.htm 

 

 العراقيــة النفسيــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/IAP.ass.htm 

 

 المسلميـن النفس علــم ألخصائيــي الدوليـة الجمعيـة -
www.arabpsynet.com/Associations/apnJ5Ass..pdf 

 

 النفس لعلم األردنيــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/JPA.ass.pdf 

 

 اجرةالمه لألسرة النفسية والرعاية للتثقيف األوروبي المركز -
www.arabpsynet.com/Associations/CEPFAM.ass.pdf 

 

 المجتمعيـة النفسيــة للصحة فلسطيـن مركز -
www.arabpsynet.com/Associations/PCMHA.ass.pdf 

 

 المسلميـن النفـس لعلمـاء العالميـة الرابطـة -
www.arabpsynet.com/Associations/IAMP.ass.pdf  

 

 النفــــس لعلـــم المغربيــــة الجمعيــة -
www.arabpsynet.com/Associations/SPMass.pdf  

 ي ـــي العربــل النفسانــات التحليـــجمعي �
  age/ASS.Yses.Ar3.htm&current_c2=7http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomeP: الدليل

 

 والتحليليــة النفسيـة لألبحـاث العربـي المركـز  -
http://www.arabpsynet.com/Associations/CAEPP.ass.htm 
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    المغربيــــة النفســي التحليــل جمعيــة  -
http://www.arabpsynet.com/Associations/SPMaroc.ass.htm 

 

 ســب النفــوم و طــات في علــجمعي �
  http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7: الدليل

  

  وظائـــــــف: الرابط السابع
 فـــرض وظائـــع �

 فـــرض وظائــع لــدلي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsOff.Ar.3.htm&current_c2=8 

 

 فـــب وظائـــطل �
 فـــوظائ طلـــب لــدلي

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsDe.Ar.3.htm&current_c2=8 

 
 فـــب وظائـــرض و طلــع �

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8 : الدليل  
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  دحـن الك

  د البيانــاتراء قواعــفصــول اثــ

 ) ع. س 1051(لعلماء و اطباء النفس

 ـة البحــث فــي قاعـدة بيانــات السيـــر العلميــة

 )  ع. س 689(أساتـــــذة علــــم النفــــس
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp  

 )  ع. س 362(أطبـــــاء نفسانيــــون
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp   

 نموذج اضافة السير العلمية
http://arabpsynet.com/cv/cv.htm 

  على الفايس بوك

Arabpsy 
https://www.facebook.com/Arabpsy
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ن الكـا مـرة عامـة عشـأربعحصـــاد 
        

فصــول اثــ:  ةعلميـالمحطـات لا –  1

 فصول اثراء قواعد البيانات �

لعلماء و اطباء النفسفصل السير العلمية : الخريف -

 

 

 

 

 

 

 

 

ـة البحــث فــي قاعـدة بيانــات السيـــر العلميــةصفحــ

أساتـــــذة علــــم النفــــس
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp

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

نموذج اضافة السير العلمية
http://arabpsynet.com/cv/cv.htm

   

على الفايس بوكالصفحة 

Arabpsy-cv Search
https://www.facebook.com/Arabpsy-cv-Search-1316629765038081 / 
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  ) ملخصا  5877( فصل االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس

  في قاعدة بيانات الشبكة 
www.arabpsynet.com/paper/default.asp   

  الـى قاعـدة البيانـات الدراسات
Papers Form

http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm  

  الصفحة على الفايس بوك
Arabpsypapers Search   

https://www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016

 ) ملخصا 538(سـب النفـوم وطـي علـ

 

 دحعاما من الك 25

الموقـع العلمـي: اإلنجــاز األول

فصل االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس: الشتاء -

 

 

 

 

 

 

 

في قاعدة بيانات الشبكة   ارتباط صفحة البحث
www.arabpsynet.com/paper/default.asp

الدراسات و  االبحاثملخصات   ادراج 
Papers Form 

http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm

الصفحة على الفايس بوك
Arabpsypapers Search

https://www.facebook.com/ArabpsypapersSearch2016/ 

  

ـة  ففصل اإلصـدارات المكتبيـ: يعالرب -
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 صفحــة البحــث فـي قاعـدة بيانــات اإلصـدارات المكتبيــة
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp

االصداراتنموذج اضافة ملخصات 
http://arabpsynet.com/book/booForm.htm

  الصفحة على الفايس بوك
Arabpsybooks Search 

https://www.facebook.com/ArabpsyBooks  

 سـب النفـفي علوم وطم فصل االطروحات  الجامعية و المعاج

  

  

  

  

  

 

  

 ) ملخصا 135(ـةصفحـــة البحــث فـــي قاعــدة بيانــات األطروحــات الجامعيــ
http://www.arabpsynet.com/these/default1.asp 

 نموذج اضافة ملخصات االطروحات
http://arabpsynet.com/these/ThesForm.htm  

  

Arabpsythesis Search 

 :االطروحات  الجامعية  في علوم وطب  النفس على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Arabpsythesis   

 

 دحعاما من الك 26
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صفحــة البحــث فـي قاعـدة بيانــات اإلصـدارات المكتبيــة
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp   

 

 نموذج اضافة ملخصات 
http://arabpsynet.com/book/booForm.htm  

 

الصفحة على الفايس بوك
Arabpsybooks Search

219336611817621/-Search-https://www.facebook.com/ArabpsyBooks

  

فصل االطروحات  الجامعية و المعاج: الصيف -

  

  

  

  

  

 

 

  

صفحـــة البحــث فـــي قاعــدة بيانــات األطروحــات الجامعيــ
http://www.arabpsynet.com/these/default1.asp

نموذج اضافة ملخصات االطروحات
http://arabpsynet.com/these/ThesForm.htm

   

Arabpsythesis Search

االطروحات  الجامعية  في علوم وطب  النفس على الفايس بوك صفحــة
1799583186926509-Search-https://www.facebook.com/Arabpsythesis
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  المعجم التفاعلي العربي

  

  

  

  

  

  
  

 ) عربيا مصطلحا  32163( البحث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفاعلي في اصداره العربي
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm  

  :على الفايس بوك المعجم النفساني العربي صفحــة 

Arabicpsydict Search  
1660886750890070-Search-https://www.facebook.com/Arabicpsydict/  

  

  المعجم التفاعلي االنكليزي

 

  

  

  

  

  

  

  )  انكليزيا مصطلحا 44132(  االنكليزيالبحث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفاعلي في اصداره 
http://arabpsynet.com/Eng/SearchEngForm.htm  

  :على الفايس بوك المعجم النفساني العربي صفحــة 
Englishpsydict Search 

https://www.facebook.com/Englishpsydict-Search-1605415333093258/ 
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 المعجم التفاعلي الفرنسي

   

  

  

  

  

  
  

 ) فرنسيا  مصطلحا 36646(الفرنسي ث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفاعلي في اصدارهالبح
http://arabpsynet.com/Fr/SearchFrForm.htm  

  :على الفايس بوك المعجم النفساني العربي صفحــة 
Frenchpsydict Search 

https://www.facebook.com/Frenchpsydict-Search-345701125783723/ 
 
 

 ـةسنويـــالعلميــــة المواعيــــد ال – 2
  

  

  جانفي من  كل عام 1

  " النفسانية والدراسات ألبحاثالسنوي ل كرسيال"  -
 

، نطلق  سنويا اسم شخصية علمية على كرسي لالبحاث  علماءنا من الراحلين للرواد تكريما

  العلمية النفسانية  
643291029187517/?ref=bookmarks-tps://www.facebook.com/A9ht 

  

  من  كل عام   جانفي 7 الى 1 من
 

   ةاألسبـوع السنوي للراسخين في العلوم النفساني -

 تكريم شخصية  علمية و االحتفاء بها مدة اسبوع كامل من خالل التعريف باعمالها  
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  ) زيعــــور علـــي البروفيســـور:  2017 العام  بها المحتفى الشخصيات أول(  
75847594/?ref=bookmarks10761415-https://www.facebook.com/A9  

 
  

  من  كل عام افريل 30 الى 24 من

  النفس وطب علومفي   "المتجر االلكتروني "  الصدارات  السنوي االسبوع  -

لمؤسسة العلوم النفسية العربية " المتجر االلكتروني " طالقبمناسبة الذكري السنوية  ال

 على على الويب 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php? 
  

  

  

  من  كل عام  جوان12 يوم
 " النفسانية العلوم في الراسخون"  بلقب يم الشخصية الفائزةكرت -

  

   الويب على" العربية النفسية العلوم شبكة" اطالق بذكرى االحتفال بمناسبة
1339353169408810/?ref=bookmarks-Award-https://www.facebook.com/Arrassikhun  

 

  

  

  جوان من كل عام  19الى  13من 
  " النفس وطب علوم في"  ــن.ـعـ.شــ"  الصدارات السنوي االسبوع" -

  

   الويب على" العربية النفسية العلوم شبكة" طالقبمناسبة الذكري السنوية  ال
http://arabpsynet.com/ 

 "   العربية النفسية العلوم شبكةلمنجزات  السنوي الكتاب"  اصدار - 
  

  

  سبتمبر  من  كل عام  7 الى 1 من

 ةالعربيــــ  النفسانيـــة ـمللمعاجــ ـويالسنـــ ـوعــاالسب  - 
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)بمناسبة استهالل السنة االكاديمية و الجامعية (   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=14&controller=category&id_lang=3 

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5 
  

  عام كل من سبتمبر 14يوم   

   النفسانيــة العلــوم  لتوطيــن  السنــوي اليــوم - 
  

اعده (  الخليفة هارون عمر لبروفيسورا ختفاءاليوم  في ذكرى فاجعة اتم التاسيس لهذا 

  )اهللا سالما 

  
  

  من كل عام كتوبــــرا 06 يوم    

 " يالعربـ ـانلالنس ةوالفكريـ ةالنفسانيـ ةاللياقـ"  لـ ويالسنـ وماليـ - 
  

 محمــد البروفيســــور حـلارال  ذكـــرىتم التاسيس لهذا اليوم  تخليدا  ل

   تقديرا العماله الجليلة في رقي العلوم النفسانية العربية  النابلســـي احمــد

 
  

  من كل عام ديسمبر 24 الى  18 من

 "  النفسانية العلوم و  العربية"  السنوي االسبوع - 
  

  .عام كل من ديسمبر 18 الموافق ليوم  العربية للغة العالمي اليوم بمناسبة

  
 

  من كل عام  ديسمبر 31 يوم مساء

  " العربية النفسية العلوم لشبكة العلمي البحث جائزة" ـ ب الفائز عن االعالن - 
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 العلوم في المفلحون"  بلقبالكريم   اسمها الجائزة حملت التي الشخصية تكريم

 "  ةالنفساني
289735004761329/?ref=bookmarks-Award-https://www.facebook.com/Arabpsynet  

 

  دوريات المجالت وحصـاد ال – 3 
  

  ) الويب على" العربية النفسية العلوم شبكة" إلطالق عشرة الرابعة الذكرى االحتفال هامش على(  
 

 ) النفس وطب علوم في محكمة مجلة(  " نفسانات: "  ةــالعربيـ ةـالمجلـ
 عاما 14 - 2004تصدر منذ العام  -

  عددا  53صدر منها  -

  2004 شتاء  1: العـدد: أول عدد  -
  العمل بعد بمحاور الملفاتلم يتم ( ابحاث و مقاالت أصيلة 

    2017   ربيع&  شتاء  53-52 العـــدد: آخر عدد -
  " متعـددة دينيـة أم واحـدة إنسانيــة:النفسانية المعرفة:"   الملف

 دليل كامل االعداد -
  على موقع الشبكة

apn.htm-http://arabpsynet.com/apn.journal/index  

  على  المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

 الفايس بوكعلى  
https://www.facebook.com/Ajpns/?ref=bookmarks 

  

 )العربية النفسية العلوم مستجدات مجلة( " نفسانيــــة بصائــــر" مجلة

 أعوام 4 – 2010تصدر منذ العام  -

 عددا  17صدر منها  -
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   2010 ربيع - شتاء : 1 العدد: أول عدد  -
  العربية النفسية العلوم مستجدات :" الملف

 2017 صيــف - 16/17 العدد: آخر عدد -
  

 الحـــدث فـي نفسانيـــة قــراءة... ترامـــب ظاهـــرة:" الملف

 دليل كامل االعداد -
 على موقع الشبكة

eJbs.htm-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index  

  على  المتجر االلكتروني 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3  

 على  الفايس بوك 
Magazine259758497705299/?ref=bookmarks-https://www.facebook.com/BassaaerNafssania  

  

 

 ) للشبكة االسبوعية النشرة( "     االخباريـــة الرسالـــة" 

 اشهر 5 – 2017تصدر بداية من العام  -

  عددا  22صدر منها  -

   2017 جانفي 23 - 1 العدد: أول عدد  -

 2017 جــوان 16  - 22 العدد: آخر عدد -

 دليل كامل االعداد -
 على موقع الشبكة

http://www.arabpsynet.com/Weekly/IndexNewsLetter.htm  

 على  الفايس بوك
1840605966214898/-Newsletter-Weekly-https://www.facebook.com/APN 
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  االصدارات المكتبية حصــاد – 4
  

  ) الويب على" العربية النفسية العلوم شبكة" إلطالق عشرة الرابعة الذكرى االحتفال هامش على( 

  

                                          ) النفس وطب علوم في محكمة اصدارات( " انيــــــــنفس: "  العربي كتابالسلسلة 
  

  اصدارا  50تصدر منها عاما  11 – 2006تصدر منذ العام  -

     2006 شتـــاء - 1العدد /   األول  اإلصــــدار -

  صــادق عــادل. د. أ  -"   نفســـي مريــض بيتنــا فــي" 

 2017    صيف  - 50العدد /   خيراأل  اإلصــــدار -
  معمرية البشير. د  2ج. الجزائـري المجتمـع في وقياسهـا الشخصيـة في اإليجابيـة الخصـال 

 دليل كامل االصدارات -
 على موقع الشبكة

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm  

  على  المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3  

 على  الفايس بوك
-Sciences-Psychological-of-eBook-Arab-https://www.facebook.com/The

217222165315189/?ref=bookmarks  

  
  

  ) طيبــة لحيـاة أفضــل نفسيــة لياقـة نحــو(  "أنفسكـم فـي و: " العربـي الكتـاب" سلسلـة
 

 عاما 11 – 2006تصدر منذ العام  
  اصدارا  50صدر منها  -

     2006 شتـــاء - 1العدد /   األول  اإلصــــدار -

  صــادق عــادل. د. أ  -"   نفســـي مريــض بيتنــا فــي" 

 2017    صيف  - 50العدد /   خيراأل  اإلصــــدار -
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