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 الكتــاب السنــوي الثاني عشر

 

 א	�������������������������س

   

  الموقع العلمي: شبكة العلوم النفسية العربية  :1االنجاز 6

  : نفسانيون1الرابط   - 9

  :مجالت2الرابط   - 14

  : كتب3الرابط   - 17

  : معاجم4الرابط   - 20

  مؤتمرات:5الرابط   - 22

  :جمعيات6الرابط   - 23

  :وظائف7الرابط   - 27

  النشاط العلمي السنوي للشبكة - 28

  الشبكة:  االنتشار، التصفح، االشتراكات، المستقبل - 39

   

   

  ةــالنشريــات الرقميـالمجــالت و  :2االنجــاز   

  المجلة العربية:" نفسانيات " - 

  مجلة  :"بصائر نفسانية"  - 

  النشرة االخبارية ""  - 
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 الكتــاب السنــوي الثاني عشر

  :اإلصــدارات المكتبيـة الرقميــة3االنجاز   

  سلسلة الكتاب العربـي: "نفساني" - 

  سلسلة الكتاب العربي: "وفي أنفسكم" - 

  سلسلة اإلصدارات المكتبية: "الراسخـون"  - 

  اإلصدارات المكتبية: "الكتاب األبيض" سلسلة - 

  اإلصدارات المكتبية: اإلنسان و التطور" سلسلة - 

  اإلصدارات المكتبية: " وما سوّاهـا" سلسلة - 

  اإلصدارات المكتبية: " مقـاربات" سلسلة - 

  "قريب إذا دعانسلسلة: "  - 

   

  : المعاجــم النفسانيــة الرقميــة4االنجـاز   

  فـي علـوم وطــب النفـس  “ المعجـم "المَوسع - 

  المعجـم "الوجيــز" فـي علـوم وطــب النفـس - 

  المعجـم "المختــص"فـــي علـــوم الجنـــس - 

  المعجـم"المختــص" فـي اضطرابات الوجـدان - 

  علــوم وطـــب النفس" فــي  المصطلح الموّحدالمعجـم " - 

  المعجـم " التفـاعلي" فـي علـوم وطــب النفـس - 

  المعجـم "المبرمـج" فـي علـوم وطــب النفـس - 

   

  ز والتكريــمـالجوائـ:5االنجــاز   

  في علوم وطب النفس"  المميزون"جائـزة  بتكـريم  ال - 

  تكريم العلماء بلقب"المفـلحون في علوم وطب النفس " - 

  تكريم العلماء بلقب " الراسخون في علوم وطب النفس " - 

 
تكريم العلماء الراحلون بلقب "أولوا العزم في علوم وطب   -

 النفس"
 

  تكريم العلماء بلقب"الكادحون في علوم وطب النفس" - 
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 السنــوي الثاني عشرالكتــاب  

 
المتجـر اإللكترونـي لــ "ش.ع.ن" وخدمات اإلعالن و   :6االنجاز  

 اشتراكات العضوية

 

  :المجالت1الرابط   - 

  :  الكتب2الرابط   - 

  : المعاجم3الرابط   - 

  :  اإلعالنات4الرابط   - 

  :  المسانـدة5الرابط   - 

  »شبكة العلوم النفسية العربية:  «6الرابط   - 

  حصاد المتجر االلكتروني في سنته الخامسة - 

   

  الكتـاب الذهبـي 

  شهادات أطباء وأساتذة علم النفس. . . مقتطفـات   

  ابداء الرأي حول المنجزات العلمية لمؤسسة العلوم النفسية العربية 

  كلمة الختام: "ش.ع.ن"، مسيرة  كدح تجاوزت  العقدين من الزمن... 
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 : الموقـــع العلمـــي1اإلنجــاز  

 

 شبكــة العلــوم النفسيــة العربيـــة  -الموقــع العلمــي: 1اإلنجاز  
 

 تقديـــم  

  الع���ةش��ة العل�م ال�ف��ة االس� :  -

 ال"! ال�ف�اني، ت�ن� –د. ج�ال ال���ي ال	�س�:  -

 01/01/2000تار�خ الأس��:  -

 13/06/2003تار�خ اإل�الق على ال���:  -

��ة: -� 01/07/2014تار�خ تأس�� م�س ة العل�م ال"ف �ة الع

 ال/هة القان�ن�ة ال	 �ولة ع* ال	�قع العل	ي "  - 

�1ي: 30/06/2014إلى  01/01/2000م*    -  ال14�ر ج	ال ال

��ةإلى تار,خ ال*�م:  01/07/2014ب)ا'ة م% �  م�س ة العل�م ال"ف �ة الع
 ن5� ل�اقة نف�ان�ة أف1ل ال6عــار: -

ت"�,� أ>5اث ودراسات العل�م ال�ف��ة، ر=�ا >;)مات ال59ة ال�ف��ة في األق"ار الع���ة مع إب�ا ز : ال�سالة - 
  ارسة ال�ف�ان�ة في ال�الد الع���ةال;9ائC ال��*Bة لل��

 

 األهـــداف والطموحـــات
o قائ� � م�اسالت أ�Iاء وعل�اء ال�ف�ات تأس�

o � تأس�� دل*ل األ�Iاء ال�ف�ان**% وأساتKة علJ ال�ف

o � تأس�� إص)ارات دور,ة رق��ة في عل�م وI! ال�ف

 لةMات" الع���ة  ال��نف ان ")(� مMلـة م��5ـة فـي عل�م وIـ! ال�ف

  لةMة" م�نف ان �  (مMلة ال���M)ات فـي عل�م وIـ! ال�ف�)":9ائ
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 : الموقـــع العلمـــي1اإلنجــاز  

 

o ف�ان�ة والعل��ف��ة الع���ة�Q"األ>5اث ال Rب� � تأس�

o  م�ة رق��ة في عل�Qإص)ارات م�� � وI! ال�ف�تأس�

 ( " نف اني" :سل�لة اإلص)ارات ال�ق��ة(� إص)ارات م���Qة في عل�م ال"! و ال�ف

 قافة ال�ف�ان�ة)(" وفي أنف >� « :سل�لة اإلص)ارات ال�ق��ةVة في ال�Qإص)ارات م�� 

 اس@ـ�ن "  :سل�لة اإلص)ارات ال�ق��ة� )ال��اث ال�ف�ي الع��إسالمي(إص)ار ل�Mة  " ال

 اإلص)ارات ال�ق��ة سل�لة:  "A�اب األبEم وال59ة ال�ف�ان�ة الع���ة )" ال�(واقع العل 

 ات "«  :سل�لة اإلص)ارات ال�ق��ة� ال�ؤ,ة م% م�Y�ر م;�لف)(مقار

 ر :سل�لة اإلص)ارات ال�ق��ة�F االص)ارات ال����Qة العل��ة لألس�اذ ال�خاو])(""اإلن ان وال

 ر ال�ام�ائي)" ّ�اهاوما س « :سل�لة اإلص)ارات ال�ق��ة���(ة لل�*I أف`ار نف��ة ل�5اة ) 

o  � في عل�م وI! ال�ف�معاج� تأس�

o  دل*ل � ال�ف��ة الع���ة والعال��ةال	�ت	�ات تأس�

o  دل*ل � ال"�Qف�ان�ة والعل��ف�ان�ةال/	I�ات تأس�

o  دل*ل � ال�ف��ة الع���ة ال�Kائفتأس�

o ���E ال/�ائL وال

  J,ون في ال�`ـ�LM		عل�م و�� ال"ف�بلق� "ال< Bـة" للفائ��aالعل�ي لل b5ة ال�BائـM 

  !ة اس�ها بلقBائMال d�9ة ال�ي ح�ل;aال J,�`ن «ت�Nفل	في عل�م و�� ال"ف� ال" 
 العل�اء J,�`اء و  ت�Iة بلق! " اال`�ار م% األKاس@�ن في عل�م و�� ال"ف�السات� "ال
 ��Eة العام ت�ة� ش@9��� "ال"ف�الEادح�ن في عل�م و�� بلق! "  الع
 J,�`ال�احل*% ت � في عل�م و�� ال"ف�" اول� العLم  بلق!: م% أ�Iاء وعل�اء ال�ف

 وت`�,�هJ في عل�م و�� ال"ف�" " 1�اسي الRNS إIالق أس�اءهJ على و"

 الطـــرق والوسائــــل

 2000جانفي س�ة  1ب)ا'ة اإلع)اد الع�لي ل�أس�� ال��aة: 

 المصادر
�ياال4لMل " -� ل�Qان  -": م��B ال)راسات ال�ف��ة وال�ف��ة ال�M)'ة ل"ف ي الع

��ة لل�F ال"ف ي" -� ات5اد األ�Iاء ال�ف�ان**% الع�ب :”ال	/لة الع

 ل�Qان  - م��B ال)راسات ال�ف��ة وال�ف��ة ال�M)'ة  :”الUقافة ال"ف �ة ال@99�ة" -

 .اله*kة ال��9,ة لل`�اب:”عل� ال"ف�مMلة " - 
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 : الموقـــع العلمـــي1اإلنجــاز  

 

 الرابط األول: نفسانيـــــــون

 المراســــــالت  قـائمــــات  
  ة الجامعــــة  ــــالقـائم

  ع�ب في �افة أن5اء العالJ الأ�Iاء نف�ان*�ن وأخ9ائ*�ا العل�م ال�ف�ان�ة 
ArabPsyList@arabpsynet.com  

  خاصة بكل بلد عربيالنفس  قـائمات اطباء و علماء  
  AlgeriaPsyList2021@arabpsynet.com:الBMائ� -1

  SaudiPsyList2021@arabpsynet.com: ال�ع�د'ة -2

  EgyptPsyList2021@arabpsynet.com:م�9 -3

4- � TunisiaPsyList2021@arabpsynet.com:ت�ن

 SudanPsyList2021@arabpsynet.com:ال��دان -5

 MoroccoPsyList2021@arabpsynet.com:ال�غ�ب -6

 SyriaPsyList2021@arabpsynet.com:س�ر,ا -7

 YemenPsyList2021@arabpsynet.com:ال��% -8

 LebanonPsyLis2021t@arabpsynet.com:ل�Qان -9

  PalestinePsyList2021@arabpsynet.com :فل�"*% -10

 قـائمات مراسالت حسب االختصاص

 comArPsychiatristsList2021@arabpsynet.قائ�ة األ�Iاء ال�ف�ان*�ن:  -

-  :� ArPsychologistsList2021@arabpsynet.comقائ�ة عل�اء ال�ف

  قـائمات جديدة .... قريبا
    IraqiPsyList2021@arabpsynet.com: الع�اق -1

   LibyanPsyList2021@arabpsynet.com ل�Qان: -2

  MauritaniPsyList2021@arabpsynet.com:  م�ر,"ان�ا -3

4- d,�`ال :KuwaitPsyList2021@arabpsynet.com    

   QatarPsyList2021@arabpsynet.com:  ق"� -5

   ratPsyList2021@arabpsynet.comEmi:   اإلمارات -6
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   JordanPsyList2021@arabpsynet.com:  األردن -7

   OmanPsyList2021@arabpsynet.com:  ع�ان -8

 BahrainPsyList2021@arabpsynet.com: ال��5,% -9

 

 الهيئــة االستشاريــة العلميــة 

 الروؤساء
  اللقب العلمي)(مع حفظ   الرئيـــــــــــــس

  ت�ن�) -ال�ف�اني (ال"!  ال���ي ج�ال
  مستشـــــــار الرئــيـــــــــس
  ( ال"! ال�ف�اني /  إن`ل��ا)م�5ــــ) أبــــ� صالـــــح 

  (مع حفظ اللقب العلمي) الرئيـــــــس الفخــــــــــــــري
  م�9) - (ال"! ال�ف�اني    أح�) ع�اشة   

  (مع حفظ اللقب العلمي) الرئيـــــــس الشـرفـــــــــــي
  م�9) - (ال"! ال�ف�اني    '5*ى ال�خاو]  
  

 (مع حفظ اللقب العلمي)المستشـــــــارون في الطب النفساني  
    الع�اق / أم�,�ا) - (ال"! ال�ف�اني ق�*�ة الMلQي المستشار الفخري:  

   الع�اق / أم�,�ا) - (ال"! ال�ف�اني اب�اJ�n عQ) ال�ح�ان: المستشـــــــار الشرفي
  (مع حفظ اللقب العلمي)المستشـــــــارون في علم النفس  

  ال�غ�ب) -علJ ال�ف�  (  الغالي أح�شاو المستشار الفخري:  
  الBMائ�) -علJ ال�ف� ( >a*� مع��,ة: المستشـــــــار الشرفي

  

 (ترتيب أبجدي مع حفظ األلقـاب العلمية) الطب النفساني وعلم النفس  -  الهيئـــة اإلستشاريـــــة
  ل�Qان) - (ال"! ال�ف�اني  شارل ب)ورة

 الع�اق) - (ال"! ال�ف�اني  يال�ام�ائ صادق
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 س�ر,ا) - (ال"! ال�ف�اني  دمحم أدی! الع�الي
  الع�اق) -علJ ال�ف� ( قاسJ ح�*% صالح
 [�aم9"فى الع ) � ال`�,d) - الBMائ�  -علJ ال�ف
  س�ر,ا) -علJ ال�ف� ( نBار ع*�ن ال��د

  

  (ترتيب أبجدي مع حفظ األلقـاب العلمية) الطب النفساني وعلم النفس  -الهيئـــة العلــمــيــة  

  ال�ع�د'ة) -(ال"! ال�ف�انيإب�اJ�n ال;1*� 
 qف�ن�ا) -(ال"! ال�ف�انيأح�) الع / �  ت�ن

    ال��دان) - (علJ ال�ف�  إخالص ح�% ع�a,ة
  إن`ل��ا) /الع�اق  -ال"! ال�ف�اني ح��*% ال"�ار (

  م�9) -(علJ ال�ف�   خال) الف;�اني
  الBMائ�) -(علJ ال�ف�  خال) عQ) ال�الم

  فل�"*%) -(علJ ال�ف�   خ�لة أب� >��
s�"رم1ان زع   �  الBMائ�) -(علJ ال�ف
  الBMائ�) - (ال"! ال�ف�اني   ز�*� ب% م�ارك

  ال��دان) -(ال"! ال�ف�اني   ال�v %,Bاس ع�ارة
  االمارات) /األردن  -(علJ ال�ف�  سارة ال9ف)]

 س�ر,ا / ُع�ان) –(علJ ال�ف�  سام� ج�*ل رض�ان
  م�9) - (علJ ال�ف� سام�ة >��] علي عQ) العاIي 

  ب�,"ان�ا )الع�اق /  -(ال"! ال�ف�اني  س)اد ج�اد ال����ي
  الع�اق / ب�,"ان�ا ) –(ال"! ال�ف�اني   س)اد ج�اد ال����ي
  م�9) -(علJ ال�ف�   ال�*) فه�ي علي 

  ال�ع�د'ة) - (علJ ال�ف�  صالح ب% إب�اJ�n ال��9ع
 ال��%) - (علJ ال�ف�       عQ) ال5افy ال;ام�] 
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 R,دمحم ب% ب� J��5ال (Qع � ال��%) -(علJ ال�ف
  م�9) - (علJ ال�ف�  عQ) الف�اح دو,)ار

  ال�غ�ب) - (علJ ال�ف�  عQ) ال�اص� ال��اعي
  م�9) -(ال"! ال�ف�اني  علي إس�اع*ل عQ) ال�ح�%

  فل�"*%) - (علJ ال�ف� كامل ح�% ��ل� 
  الع�اق / إن`ل��ا) - (ال"! ال�ف�اني  ال�اس�] ماج) 

  ال�غ�ب) -(علJ ال�ف�  دمحم ال�*�
  م�9) -علJ ال�ف� ( دمحم سع*) أب� حالوة
  ال��دان) - (علJ ال�ف�   دمحم ع�Vان ال���5ي

  ال��% / ال�ع�د'ة) -(علJ ال�ف�   مع% عQ) ال�ار] قاسJ صالح
 / ب�,"ان�ا)الع�اق  -(ال"! ال�ف�اني  ول*) خال) عQ) ال�5*)

 

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

  

 أطبـــاء نفسانيـــون 
 دليل األطباء  

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

  السير العلمية لألطباء النفسانيون  قـاعدةالبحث في  
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp  

 علمـــاء النفــــس  
 

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

  

 العلمية ألساتذة وأخصائيي علوم النفسالسير البحث في قـاعدة  
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 
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   ألطبــاء وعلمـاء النفــسادليــل 
 http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2الدليل:

 

  السيــر العلميـــة حســب االختصـــاص  توزيـــع  
  368ال�*� العل��ة لأل�Iاء:  -
  700العل��ة لعل�اء ال�ف� :ال�*�  -

  1168م�M�ع ال�*� العل��ة:
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 : الموقـــع العلمـــي1اإلنجــاز  

 

 الرابط الثاني: المجـــــــــالت

  

   (مجـلة محكمـة فـي علوم وطـب النفس)الرقميــــة  "نفسانيــــات" المجلـــة العربيـــة 
 

  
  
  
  

  دليـــل المجلــة العربيــة "نفسانيــــات"
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index-apn.htm&current_c2=3 

 
  "(مجلة المستجدات فـي علوم وطـب النفس)المجلـــة العربيـــة الرقميــــة  "بصائـــر نفسانيــــة 

 

  
  
  
  

  دليـــل "بصائــر نفسانيـــة"
eJbs.htm&current_c2=3-http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=apn.journal/index  

  

   األردن  –اتحاد االطباء النفسانيين العرب  ( المجلــة العربيــة للطــب النفســـي(  

  
الى الع)د االخ*�  2008–ر >�امل ن9�صها ب)ا'ة م% الع)د الVاني م% ال�Mل) ال�اسع ع�aت9)
�Qف��2018ن 

  2009ن�ف��Q  –20مMل)  2مع مل;9ات �امل إع)ادها م% الع)د األول إلي الع)د 
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 الموقـــع العلمـــي: 1اإلنجــاز  

 

 دليـــل " المجلــة العربيــة للطــب النفســـي "

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

   سويسرا –الجمعية العالمية للطب النفسي  ( المجلــة العالميـــة للطـــب النفســــي ( 

  ت9)ر >�امل ن9�صها
 دليـــل " المجلـــة العالميـــة للطـــب النفســـي "

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

 الدوريــات النفسانيــة العربيــة والعالميـــة 
 دوريات بكامل نصوصها

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

  

  لبنان) –(مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية  النفسيــة المتخصصــة    الثقـافــة
www.arabpsynet.com/Journals/ICP/index.icp.htm  

  88- 87ت�B,ل األع)اد �املة م% الع)د األول إلى الع)د 
  ) 2011(  آخ� ع)د قQل ت�قفها في أك����  80مل;9ات �امل أع)ادها م% الع)د األول إلي الع)د 

 

  فهارس و ملخصات مجالت العلوم النفسية العربية

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

 ) 2001(  آخ� ع)د قQل ت�قفها ی�ل*�  74مل;9ات �امل أع)ادها م% الع)د األول ا] الع)د 

  مصر ) - (الهيئة المصرية العامة للكتابالنفــس    علـم
www.arabpsynet.com/Journals/p/index-p.htm 

 

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

 

  مصر ) - ( الجمعية المصرية للدراسات النفسية  المصريّــة للّدراســات النفسيّــة    المجلّــة
www.arabpsynet.com/Journals/ejps/index.ejps.htm 

 

  الكويت)  - (الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيةمجلة الطفولة العربية  
www.arabpsynet.com/Journals/jac/index-jac.htm 
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 : الموقـــع العلمـــي1اإلنجــاز  

 

 مصر).(الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسيةالنفس المطمئّنة  

www.arabpsynet.com/Journals/mpj/index.mpj.htm 
 

  ( الجمعية النفسية اليمنية اليمن )الصحــة النفسيــة  
www.arabpsynet.com/Journals/mh/index.mh.htm 

 

  النفسية اليمن)(الجمعية اليمنية للصحة  الصّحــة العقـليــة  
www.arabpsynet.com/Journals/ymh/index.ymh.htm 

 

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

 

  تونس) - ( الجمعية التونسية للطب النفسيالحوليـات التونسيـة للطـب النفسـي  
www.arabpsynet.com/Journals/atp/index.atp.htm 

 

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

 

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

 

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

 

  مصر ) - (الجمعية المصرية للطب النفسينشــرة الجمعيّــة المصريّــة للطــّب النفســي  
www.arabpsynet.com/Journals/epab/index.epab.htm 

 

  (االتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية للوقـاية من اإلدمان)النشـرة اإلخباريـة للوقـايـة من اإلدمان  
www.arabpsynet.com/Journals/afdap/index.afdap.htm 

 

  مصر )–(الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسيةة للصحــة النفسيـة  نشـرة الجمعيـة العالميـة اإلسالميــ
www.arabpsynet.com/Journals/NLwiamh/Index.NewsLwiamh.htm 

 

  النفسية)( الجمعية العراقية   نشـرة الجمعيـة العراقية النفسية
www.arabpsynet.com/Journals/IPA.Bulletin/IPA.Bulletin.htm 

 

  السودان)–( الهيئة القومية لرعاية األطفـال الموهوبين  المجلة العربية للموهبة والذكاء
www.arabpsynet.com/Journals/AJGI/J25ArabJournalGiftedness&Intelligence.pdf 
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 قـاعدة بيانات "األبحاث والدراسـات"  فـي علـوم وطـب النفـس 

 �Qانات ال1;�ة ،معالMة الو  ع�9 ال�عل�مات�ة وم�اجهة إع9ار ال�عل�مات ات"��ال '��% االس�Mا>ة ل�
  لJ یل5قها ال�"�ر  �الس���ةمع�~�ة عفى عل*ها الBم%، و�أدوات  ة>ع)

 ���ةتJ تأس�����اة جامعة ل`ل األ>5اث  و دراسات  قاع4ة ب�انات األ:Nاث العل	"ف �ة والWF"ف �ة الع
 العل�م ال�ف��ة

الع���ة، ثالث�ة اللغة(ع���ة، إن`ل*B,ة،  الف�ن��ة)، ت5�] ع�او,% األ>5اث، أس�اء ال�احV*%، ال�ل;9ات و  -
 .�aال`ل�ات ال�ف�اح�ة، م9)ر ال�  

̀ل�ات ال�ف�اح�ة، ع��ان ال)راسة، مل@9ا  6688ت5�] قاع)ة ب�انات األ>5اث على  -  ی�J  ال�b5 م% خالل  ال
  اسJ ال��لف

- RNSائج ال : ع�ض ال�ل;C، اسJ ال��لف، ال�9)ر، تار,خ ال��a، الQل)، ال`ل�ات ال�ف�اح�ة.ن

 رابط صفحة البحث في قاعدة البيانات

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

 نموذج إدراج ملخصات  اإلصدارات المكتبية النفسانية

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

  الثالث: كتــــــــبالرابط  
  

 : "إصدارات مكتبية في علوم الطب و النفس)( سلسلة الكتـاب العربـي الرقمي: "نفسانــي 
 

  
  
  
  

  دليـــل "نفسانـــي"
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBooks.htm&current_c2=4 
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   أفضـل لحيـاة طيبـة)نحو لياقة نفسيـة  (" و فـي أنفسكـم":سلسلة الكتـاب العربـي الرقمي 
 

  
  
  
  

  دليـــل " و فــي أنفسكـــم "
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm&current_c2=4  

  

  :النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي )("الراسخـون" سلسلة الكتـاب العربـي الرقمي 
 

  
  
  
  

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

  

 "(واقـع العـلوم النفسانـية في البالد العربية )السلسلة المكتبية الرقمية  "الكتــاب األبيــض 
 

  
  
  
  

  دليـــل "الكتـــاب األبيـــض "
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/WhiteBooks/eWBIndex.htm&current_c2=4  
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 : الموقـــع العلمـــي1اإلنجــاز  

 

   (النشـرة اليوميــة حسـب المحـاور)المكتبية الرقمية: "اإلنســان والتطــور"السلسلة 

 

  
  
  
  

  دليـــل "اإلنســــان والتطــــور"
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Rakhawy/IndexeBRak.htm&current_c2=4  

  

 أفكــار نفسيــة لحيـــاة   - "السلسلة المكتبية الرقمية: "وماسوها  
 

  
  
  
  

  دليـــل " وماسواهـــــا "
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm&current_c2=4  

  

 " الرؤية من منظور مختلف  - السلسلة المكتبية الرقمية: " مقـاربات  
 

  
  
  
  
  

  " مقـاربـــــات "  دليـــل
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Muqarabet/Index.eBMuqarabet.htm&current_c2=4  
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 دليل المكتبة النفسانية الرقمية العربية 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4 

  

 بنك اإلصدارات و المؤلفـات و المراجـع  الطنفسيـة و العلمنفسيـة

تأس�� "قاع)ة ب�انات" خاصة >اإلص)ارات ال"�Qف��ة والعل��ف��ة الع���ة، ت5�] على 
 م�لفا. 634مل;9ات 

Rشارك إث�اء قاع)ة ب�انات اإلص)ارات >إرسال مل;9ات اص)رات  
 البحث في قاعدة بيانات اإلصدارات النفسية

www.arabpsynet.com/Book/default.asp 
  

 نموذج إدراج ملخصات  اإلصدارات المكتبية النفسانية

www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 
  

  الرابط الرابع: المعاجــــــــم
  

 المعجــم  الشبكي "التفـاعلــي" فــي علــوم و طــب النفــس 
 

 

 

 

 

 

 

 المعجــم " التفـاعلـــي " دليـــل

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

 المعجــم "المَوسـّـع" فــي علــوم و طــب النفــس 
 

  
  
  
  

  المعجــم " المَوسـّـع " دليـــل  
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElmouwassaa-Ar.htm&current_c2=5 
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 المعجــم "الوجيــز " فــي علــوم و طــب النفــس 
 

  
  
  
  

  المعجــم " الوجيـــز " دليـــل
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/eDictBooks/IndexElwajiz-Ar.htm&current_c2=5 

 

 المعجــم "المختــص" فــي علــوم و طــب النفــس 
 

 

 

 

 

 

 

 المعجــم " المختـــص " دليـــل

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

 معجــم "المصطلح الموّحد " فــي علــوم وطــب النفس  
 

 

 

 

 

 

 

 " النفسانـــي " ــمالمعج دليـــل

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Annafssany/index.Annafssany.htm&current_c2=5  
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   موسوعــة "األعــالم" فــي علــوم النفــس 
 دليـــل " موسوعــة األعــالم "

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

 المعجــم "المبرمــج" فــي العلــوم النفسيــة 
 المعجــم " المبرمـــج " دليـــل  

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

  الرابط الخامس: مؤتمــــــرات
��ة في م�قع "  م�ت	�ات�E"  لل�ع�,� بـ"�نJ���K    ،ب��4 قائ	ات م�اسالتها"" و"شS>ة العل�م ال"ف �ة الع

  اقل��ي / دولي) -( م5لي / ع��ي ح � أه	�ة ال	�ت	�  ت@]ع ل�س�م   >ال��ت��ات أن خ)مة ال�ع�,� 

 المؤتمرات / ندوات / شهادات ماجستر: 

  إعالنات المؤتمرات الوطنية  
 ی�J ال��اصل في شأنها مع ال���تار,ة م:ال�س�   -

  :ال@9ائ\ -
  وصف5اتها ال)اخل�ة ال9ف5ة ال�ئ���ة لل��aة أعلى ل�حة إعالن�ة *
 تار,خ تلقى ال�س�م م)ة ثالثة أشه� ب)ا'ة م%تBM5 ال��احة اإلعالن�ة  *

  اإلعالم في قائ�ة م�اسالت ال��aة الaاملة وقائ�ة األ�Iاء ال�ف�ان**% وعل�اء ال�ف� ل��ة واح)ة -

- J`م ت9ل�اإلل`��وني م�اش�ة >ع) تلقي ال�س J�(,رة ال)فع على ب��فات 

 إعالنات المؤتمرات العربية والدولية

 صل في شأنها مع ال���تار,ةی�J ال��ا ال�س�م:  -

- Cال;9ائ: 

  وصف5اتها ال)اخل�ة ال9ف5ة ال�ئ���ة لل��aة أعلى ل�حة إعالن�ة *
 تار,خ تلقى ال�س�م تBM5 ال��احة اإلعالن�ة م)ة ثالثة أشه� ب)ا'ة م% *

  اإلعالم في قائ�ة م�اسالت ال��aة الaاملة وقائ�ة األ�Iاء ال�ف�ان**% وعل�اء ال�ف� ل��ة واح)ة -

- J`رة ت9ل�اإلل`��وني م�اش�ة >ع) ال)فع  فات J�(,م تلقي على ب��ال�س 
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 مؤتمــرات عربيــة في علــوم  وطب النفس 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Congress/Ar.Congress.htm&current_c2=6 الدليل:    

 

   ملتقيــات تكوينيــة 
 http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/Ar.Master.htm&current_c2=6الدليل: 

 

 مؤتمــرات دوليــة في علــوم  وطب النفس 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/Inter.Congress.htm&current_c2=6:الدليل 

 

 المؤتمــرات النفسانيــة العربيــة والعالميــة 
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6 الدليل:    

 

 الرابط السادس:جمعيـــــــات

�ّ�ات العل�م ال�ف��ة الع���ة لل�ع�,� بها و >أع1ائها و ل��ل�� األض�اء  - �Mصف5ة ال �تJ تأس�
�ّ�ات و ت�ادل ال�Mارب وال;�Qات�Mاصل ب*% ال�ر ال��ا ل�) ج���  على أه)افها وأنa"�ها، س

 

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

 باّتحــاد األطبّــاء النفسيّيـــن العـــر  -
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

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

 

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

 

  لخاصالجمعية التونسيـة للطـب النفسانــي بالقطــاع ا -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ATPEP.ass.htm 
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 النفسيــة والنفسيــة الجسديــة  الدراســات مركــز -
http://www.arabpsynet.com/Associations/CEPS.ass.htm 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
-  

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

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

 

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

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

 

 األبحاث النفسية وتطبيقـاتها على الرعاية الصحيةمعهد تطور   -
http://www.arabpsynet.com/Associations/ass.IDRAC.pdf 

 

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

 

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

 

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

 

 الجمعيــات العربيــة  العلمنفسانيــة 
 http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Gist.Ar3.htm&current_c2=7الدليل: 

  

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

 

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

 

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

 

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

 

 مركــز اإلرشــاد النفســي -
www.arabpsynet.com/Associations/CRP.ass.htm 
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 الجمعيـة المصريـة للدراسـات النفسيـة -

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

 فريــق الباحثيـــن النفسانييـــن اليمنييـــن -
www.arabpsynet.com/Associations/GPYC.ass.htm 

 

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

 

 لجمعيــة النفسيــة العراقيــةا -
www.arabpsynet.com/Associations/IAP.ass.htm 

 

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

 

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

 

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

  

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

  

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

 

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

 

   جمعيـــات التحليــل النفسانــي العربـــي 
 http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Yses.Ar3.htm&current_c2=7الدليل: 

  

 المركـز العربـي لألبحـاث النفسيـة والتحليليــة  -

http://www.arabpsynet.com/Associations/CAEPP.ass.htm 
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   النفســي المغربيــــةالتحليــل   جمعيــة   -
http://www.arabpsynet.com/Associations/SPMaroc.ass.htm 

 

 دليل الجمعيــات في علــوم وطــب النفــس 
 http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7دليل الجمعيات: 

  

  الرابط السابع: وظائـــــــف
 عـــرض وظائـــف  

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

 

 ب وظائـــفطلـــ 
 طلـــب وظائـــفدليــل  

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

  
 عــرض و طلـــب وظائـــف 

http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8 :الدليل 
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 العلمي السنوي للشبكةالنشاط  

  إثراء قواعد البيانات– 1

  : فصل األبحاث و الدراسات واألطروحات في علوم وطب النفس2023شتاء
 
 
 
 
 
 

 قـاعدة بيانات األبحاث والدراسات وقـاعــدة بيانــات األطروحــات الجامعيـــةإثراء  

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

  الـى قـاعـدة البيانـات  الدراسات  و  ملخصات االبحاث ادراج  
Papers Form 

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

  الصفحة على الفـايس بوك
Arabpsypapers Search  

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

  االطروحات  الجامعية  
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 صفحـــة البحــث فـــي قـاعــدة بيانــات األطروحــات الجامعيـــة
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp  

 

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

  

ArabpsythesisSearch  
 صفحــة األطروحات  الجامعية  في علوم وطب  النفس على الفـايس بوك:

1799583186926509-Search-https://www.facebook.com/Arabpsythesis 
  
  

  ي علـوم وطـب النفـسـ: فصل اإلصـدارات المكتبيـة  ف2023ربيع  
 
 
 

 
 

  
  

  
  

  اإلصـدارات المكتبيــةصفحــة البحــث فـي قـاعـدة بيانــات  
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp 

 

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

 

  الصفحة على الفـايس بوك
Arabpsybooks Search  

219336611817621/-Search-https://www.facebook.com/ArabpsyBooks 
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 : فصل المعاجم في علوم وطـب النفـس2023صيف
 المعجم التفـاعلي العربي

 
  
  
  
  
  

  

  البحث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفـاعلي في اصداره العربي
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm 

  صفحــة  المعجم النفساني العربي على الفـايس بوك:
Arabicpsydict Search  

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

  

  المعجم التفـاعلي االنكليزي
 

  
  
  
  
  
  

  البحث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفـاعلي في اصداره االنكليزي
http://arabpsynet.com/Eng/SearchEngForm.htm  

  صفحــة  المعجم النفساني العربي على الفـايس بوك:
Englishpsydict Search  

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

  الفرنسيالبحث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم التفـاعلي في اصداره
http://arabpsynet.com/Fr/SearchFrForm.htm 

  الفـايس بوكصفحــة  المعجم النفساني العربي على  
Frenchpsydict Search  

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

  : فصل السير العلمية لعلماء و أطباء النفس2023خريف   
 

 
 
 

   
 
 

 قـاعـدة بيانــات السيـــر العلميــةصفحـــة البحــث فــي  
 أساتـــــذة علــــم النفــــس

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

 أطبـــــاء نفسانيــــون
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp 
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 نموذج اضافة السير العلمية
http://arabpsynet.com/cv/cv.htm 

 على الفـايس بوكالصفحة  

Arabpsy-cv Search 
https://www.facebook.com/Arabpsy-cv-Search-1316629765038081/ 

 
 

ــة  للعام    –2 ـــات والمواعيــــد العلميــ   2023- 2022أجندة المحطـ
    

    2022سبتمبر   1
  

  اليوم السنوي الثالث لــ" نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي" للبروفيسور يحيى الرخاوي
 

 2022سبتمبر   1االربعاء  
 تم التأسيس لهذا اليوم  

  (بمناسبة االحتفـاء بالذكرى السادسة عشرة الطالق "النشرة اليومية لإلنسان والتطور" على الويب )
  

  "نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي"
dfwww.arabpsynet.com/Rakhawy/RakBiorhythmicPsyBr1.p   

  بروفيسور يحيى الرخاوي
 

  مقتطفــــــات
 ال يوجد تقديس لعلم مستورد ما دمنا نقرأ باسم األكرم الذى عّلم اإلنسان ما لم يعلم -
 وال يوجد إلزام مطلق باتباع أعمى لمعطيات جزئية قد تتفق مع ثقـافتنا وقد ال تتفق -
 التطور إلى الغيب إليهوال يوجد خالف بين التطور بفضل رب العالمين ومسيرة   -
 وال يوجد ما يمنع من التعديل والتطوير باستمرار-
 وأما ما ينفع الناس فيمكث فى األرض-
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    2022سبتمبر   7الى    2االسبوع من    
  

  االسبــــوع السنـــوي السابع لمعاجـــم وموسوعات المؤسسة في علوم وطب النفس
 ) 2023-2022االكاديمية والجامعية   (بمناسبة استهالل السنة

  رابط صفحة المعاجــــــم والموسوعات النفسانيـــة على المتجر اإللكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=14&controller=category&id_lang=3  

 

  رابط صفحة المعاجــــــم والموسوعات النفسانيـــة على الموقع العلمي
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5 

 

  رابط مصفحة المعاجــــــم والموسوعات النفسانيـــة على الفـايسبوك
https://www.facebook.com/DictionariesEncyclopedias  

  

  2022سبتمبر   14
  

  اليــوم السابع لتوطيــن العلــوم النفسانيــة
 تم التأسيس لهذا اليوم العلمي على اثر فـاجعة اختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة

  اعاده هللا سليما معافى )  (2012في مثل هذا اليوم من العام   
  

( اكتوبر ): اثراء قواعد بيانات  2022الفصول العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية  
  الموقع العلمي

  

  : فصل السير العلمية لعلماء و اطباء النفس2022خريف  
 إثراء قـاعـدة بيانــات السيـــر العلميــة

 ساتـــــذة علــــم النفــــس العربصفحة البحث  عن السير العلمية ألرابط  
http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp 

 

 طبـــــاء النفس  العريصفحة البحث  عن السير العلمية ألرابط  
http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp 
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 2022كتوبــــر   06  
   

 اليــــوم السنــــوي الثالث لـ " اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي"
 تم التأسيس لهذا اليوم  العلمي بمناسبة ذكرى وفـاة  الراحل البروفيسور دمحم احمد النابلسي

   ) 2015(في مثل هذا اليوم من العام  
  جليلة في رقي علوم وطب النفسوفـاء لمشروعه العلمي وتقديرا ألعماله ال 

    2022اكتوبر   10
  

  2022اليوم العالمي للصحة النفسانية  
 الرعاية الصحية النفسانية للجميع... لنجعل هذا الشعار واقعاً!

 

 2022ديسمبر   18
   

 األيام السنوية العاشرة " العربية والعلوم النفسانية" 
  ديسمبر   18النفسية العربية تحتفـل باليوم العالمي للغة العربية الموافق    مؤسسة العلوم

  تحــــــــت شعـــــــار
  -نحو تمكين المصطلـح النفساني العربي لرأب الفجوة اللغوية"  "-

  

   2023جانفي    7الى    1االسبوع من
  

 العلوم النفسية العربية"  االسبوع السنوي  الثاني عشر  لالصدارات الرقمية لــ"شبكة
 2000جانفي    1بمناسبة الذكرى الثالث والعشرون لتأسيس "ش.ع.ن " يوم  

جائزة البحث  بـــ:")   2022يعلن عن اسمه ليلة رأس السنة للعام   (االعالن عن الفـائز   -
وتكريمه   2023" للعام  العلمي علي زيعور لشبكة العلوم النفسية العربية

 بلقب: 
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 2023" للعام   المميزون في علوم وطب النفس" 
 رابط موقع صفحة الجائزة على الفـايسبوك

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

جائزة البحث العلمي لشبكة العلوم النفسية  البروفيسور علي زيعور التي تشرفت  تكريم    -
 مه الكريم بلقب:العربية " حمل اس

 2023" للعام   وطب النفسالمفـلحون في علوم  " 
  رابط صفحة التكريم  بلقب المفـلحون على الفـايسبوك

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

  
يعلن عن   في علوم وطب النفس " االستاذ الدكتور ( 2023"الشخصية  العربية للعام    تكريم  -

 بلقب:)   2023اسمه ليلة رأس السنة للعام  

 2023عام  النفس"   علوم وطب" الكادحون في  
  ) 2023بأعماله العلمية على مدار العام    ( يتم  االحتفـاء

 موقع صفحة التكريم  بلقب الكادحون  على الفـايسبوك
https://www.facebook.com/APN-Kadehun-Awards-101042428113563  

 

  - 2023"  للعام   مؤسسة العلوم النفسية العربية" منجزات   الكتاب الرقمي  نشر -

  االصدار  الثالث عشر
  عاما من اإلنجازات 20عاما من الكدح ...  23

  )2023لحين جهوزية كتاب العام    2022(رابط كتاب العام  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 ***   ***   ***  
 ( جانفي): اثراء قواعد بيانات الموقع العلمي2023الفصول العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية  

    

  فصل االبحاث والدراسات في علوم وطب النفس:  2023شتاء  
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 قـاعدة بيانات األبحاث والدراسات وقـاعــدة بيانــات األطروحــات الجامعيـــةإثراء  

  رابط صفحة البحث في قـاعدة بيانات الشبكة  
www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

 رابط صفحة البحــث فـــي قـاعــدة بيانــات األطروحــات الجامعيـــة
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

** ***   ***   ***  

  2023فيفري   1
 

  تقديم الترشحات لـــاالعالم عن  
  2023لشبكة العلوم النفسية العربية للعام   "جائزة  البحث العلمي

  فتح باب الترشح للجائزة  
  بلقب 2023وتكريم الشخصية التي حملت اسمها الكريم في اخر يوم من العام  

 2023" المفـلحــون في علـــوم وطــب النفــس " 
***   ***   *** 

  لالشتراكات العضوية وخدمات االعالناالسبوع السنوي الرابع  
  2023مؤسسة العلوم النفسية العربية " للعام  «في   

  

  2023فيفري   7الى    1االسبوع من  
  

االسبوع السنوي الخامس لالشتراكات وخدمات االعالن في مؤسسة العلوم النفسية العربية للعام  
2023 

  رابط صفحة "  المساندة على ا المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

 

  رابط صفحة  االعالنات على ا المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3 
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***   ***   *** 
  ( مارس): اثراء قواعد بيانات الموقع العلمي2023الفصول العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية  

 

  : فصل اإلصـدارات المكتبيـة  فـي علـوم وطـب النفـس2023ربيع  
 قـاعـدة بيانــات اإلصـدارات المكتبيــةإثراء  

 بيانــات اإلصـدارات المكتبيــةرابط صفحة البحــث فـي قـاعـدة  
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp 

***   ***   *** 
  2023جوان    19الى    13االسبوع من  

  

 االسبوع السنوي  الحادي عشر  لالصدارات الرقمية لــ" المتجر االلكتروني "
 الطالق  "المتجر االلكتروني " على الويب  9الطالق  الموقع العلمي "ش.ع.ن" و 23مناسبة الذكري  

 بلقب:تكريم الشخصية الطبنفسانية  العربية  الفـائزة   - 
  2023" الراسخون في علوم وطب النفس " للعام  

 رابط صفحة "  التكريم بلقب الراسخون على الفـايسبوك
https://www.facebook.com/Arrassikhun-Award-1339353169408810/?ref=bookmarks 

 

( االحتفـاء بعالم عربي راحل في علوم وطب النفس قدم خدمات جليلة للعلوم النفسانية   - 

 بإطالق اسمه على:يعلن عنه في حينه ) 

 "علوم وطب النفسالبحاث و الدراسات في  ا"كرسي  
 وتكريمه بلقب:

 2023" للعام  في علوم وطب النفس" اولو العزم  
 رابط صفحة " الكراســي العلميــة لألبحــاث والدراســات النفسانيــة" على الفـايسبوك

https://www.facebook.com/ApnScientificChair/  
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  – 2023" منجزات مؤسسة العلوم النفسية العربية "  للعام   نشر الكتاب الرقمي -
 اإلصدار  الرابع عشر

  عاما من اإلنجازات 21عاما من الكدح ...  23
  )2023لحين جهوزية كتاب العام    2022(رابط كتاب العام  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 

***   ***   ***  
  ( جوان):  اثراء قواعد بيانات الموقع العلمي2023الفصول العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية  

 

  : فصل المعاجم في علوم وطـب النفـس 2023صيف
  المعجم التفـاعلي  قـاعــدة بيانــات  إثراء  

 البحث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم العربيصفحة  رابط  
http://arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htm 

  صفحة البحث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم االنكليزي
http://arabpsynet.com/Eng/SearchEngForm.htm 

  الفرنسيصفحة البحث عن ترجمة المصطلحات في  المعجم  
http://arabpsynet.com/Fr/SearchFrForm.htm 

 

 2023أوت    9أوت الى    3من  
  

  في سطـــور   2023- 2022اسبـــوع منجزات "مؤسسـة العلـوم النفسيـة العربيـة" للسنة االكاديمية  
 )2023(االسبـــوع االخيـــر قبـــل العطلــة السنويـــة للعام  

 

***   ***   ***   
  العطلة السنوية لمؤسسة العلوم النفسية العربية

  2023أوت    24الى     10من  
  
 

 

 عاما من المنجزات 20عاما من الكدح /  23 -  )2023(شتاء  13 الكتاب السنوي 38



 : الموقـــع العلمـــي1اإلنجــاز  

 

 الشبكة:  االنتشار ، التصفح، االشتراكات، المستقبل

 2022( الى حدود ديسمبر  ن: المجموع  و ــالمتصفح(  
 1660727:عاما ع�aون م�M�ع  •

 83036: ال�ع)ل ال���]  •

 227: ال*�ميال�ع)ل  •

 2020( الى حدود جانفي  ن حسب األقطار العربيةو ــالمتصفح ( 

 /%9.9ال�غ�ب - 4/   31.8%الBMائ� -3/    %48.6م�9:  - 2/    48.9%ال�ع�د'ة -1

- 10   4.7%اإلمارات - 9  / %5.1ت�ن�  - 8  / % 5.3ل�Qان- 7 / 6.4 % األردن - 6 / %7.7الع�اق -  5
�,d  - 11/  % 4.5فل�"*%   /  %  2.6ع�ان- 14/ %  2.7 ال��% - 13 / %3.1ال��دان - 12/  %4ا̀ل

  %0.4ال��5,% -18/  %1.3ل*�Qا-17/  %1.6 ق"� -16/ % 2.4س�ر,ا - 15
  

 2020( الى حدود جانفي  ن حسب القـاراتو ــالمتصفح (  
  % )  6.1/أرو�ا (4 -% ) 6.6( ا�,/ أم� 3  -% ) 39.6/آس�ا (2-% )  47/ إف�,��ا ( 1

   :االشتراكات ... الدعم ...التمويل  
" ش��ة العل�م ال�ف��ة الع���ة"  م�aوع  عل�ي أكاد'�ي م��قل، ان"ل� بـ "م�ادرة ش;�9ة" م% م�س�ها 

،تقف على م�افة م���او,ة مع ال��Mع >اخ�الف ان��اءاتهJ العل��ف�ان�ة وال"�Qف�ان�ة وت�جهاتهJ الف`�,ة 
 العقائ)'ة  وال��اس�ة.

 م9ادر ت��,لها م�K ال�أس��  ی�م�ها رئ��ها وقلة م% اص)قائه  -

ال ت���ع ال��aة، ب)عJ ا] ا�Iاف ح��م�ة أو خاصة، م�اكB أ>5اث أو ش��ات أدو,ة، ج���ات  -
 عل��ف�ان�ة أو �QIفان��ة، جامعات أو ه*kات،ع���ة �انd أو إسالم�ة.

�ات األولى، االش��اكات ال�)ف�عة االج�  لل���ع س��ا ل��ف*� م�ارد خاصة  لل��aة اع��)نا في ال�Vاني س�
 10>;)ماتها وال95�ل على إص)اراتها ال)ور,ة وال����Qة، أخف� هKا ال;�ار اذ لJ ن�Mل س��,ا اك�V م% 

 اش��اكات س��,ا  في أف1ل ال5االت.
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اع��)نا >ع)ها االش��اك مقابل اث�اء ق�اع) ال�Qانات بـ  "ال�*� العل��ة" و مل;9ات األ>5اث ال)راسات  - 
 واأل�Iوحات ، و,�قى ال)عJ ال�الي اخ��ار,ا ل�% رغ! في ال)عJ ، أ'1ا أخ�� أخف� هKا ال;�ار.

ت;ل*�ا ع% االش��اكات في خ)مات ال��aة، وتJ تأس�� ال���M االل`��وني ل��س�ة  2015العام  -
نائج العام األول العل�م ال�ف��ة الع���ة، نع�ض لل�Qع ~�ه ج��ع إص)ارات�ا ال)ور,ة و ال����Qة و ال�ع��Mة، 

�MW1 ة لآلمال :6>لSM@ة وم"M1ان_ ُمه RالUاني و الUص�ات اوال�ت  Jال�الي لل��س�ة ،  ورغ �*Q;ل
ودع�ته إلغالق ال���M االل`��وني لل5) نB,�  ال;�ائ� ال�ي  ت�`Q)ها ال��س�ة ، إال أن رئ�� ال��س�ة 

 مازال ی�ف� هKه ال)ع�ة و,ع�ل على ال�5افYة على ال���M االل`��وني 
 

   مالمح المستقبل 

>�aل �Q*�، وفي ��اب أ] م�ارد ومع  مع ال�"�ر الK] حقق�ه " ال��aة "،  ت�امd اح��اجاتها ونفقاتها
تفي >اح��اجاتها،   فaل م�aوع ال���M االل`��وني،  لJ تع) اإلم�انات ال�اد'ة ال�ي ی�ف�ها لها م�س�ها 

 و,�قى االخ��ار إن ت�اصل ال��aة رسال�ها >�ا س�d5 >ه إم�انات م�س�ها.

�*Q� (5ارد ذات�ة دن�ا، �ان ت�عاما >� %,�aة لع��aد ال�ة على  إن ص���aلل  �*Q`اح الMال�  Jورغ ،
ال����� العل�ي و اإلخفاق ال`Q*� لل���M االل`��وني إلص)اراتها و�خفاق�ا أ'1ا على م)� س�ة ع�aة عاما  

 في إ'Mاد أ�Iاف داع�ة و��ا ت�اصل�ا مع ع)ی) اله*kات وال���Yات الع���ة واإلسالم�ة.

Jم%، ساهBة في عق)ی%  م% ال��aان�ا نع)ه  أن ما ق)م�ه الIال�اك)ة في أو �في تR,�5 م�اه عل�م وI! ال�ف
ش�ف ل�ا وش�ف إن ��ا أول م% سعى في هKا ال�*)ان، وان تعKر عل*�ا ی�ما م�اصلة ال)رب، أمل�ا �Q*� في ج*ل 

    ع��ي ج)ی)  ن�لJ له ال�aعل و,��ن أك�V ت�~�قا...
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 العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  ــةمؤسســ إصـــدارات

 2023جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف  
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العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  مؤسســـــــة إصـــدارات  

 2023جميع الحقوق محفوظة  للمؤلف  
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