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  نفســــانيـــــات""  العربيـــة المجلـــة

  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  ملفـــات األعــــداد القـادمــــة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

  

  

   2023 ربيع 78 عدد
  "اإلدراكي العالج ُمعطيات": الملـــف

  بيك) آرون والسلوكي االدراكي العالج مؤسس لوفـاة االولى الذكرى (بمناسبة
  أمريكـــا/  العـــراق - السامرائــي صـــادق. د : شرافا

  النفسانـــي الطـــب في أمريكـــي بـــورد/  عراقـــي بـــورد
   الشبكة بريد والى العدد على  كل من المشرف بريد   الى بالتزامن  االعمال   ترسل

arabpsynet@Gmail.com 
sadiqalsamarrai@gmail.com 

 

   3202 لأفري 30العلمية   باألعمالأخر أجل لقبول المشاركة  تمديد  
  

  دعوة للمشاركة في إثراء الملف
 منير وإبداعٍ  وتفـاعلٍ  تقديرٍ  تحية

  والباحثين والباحثات والزمالء الزميالت
 .وفير أثيلٌ  منها يضوع وما قدير، إيجابي األمة واقع في وتأثيرها وتنّورت، وأنارت,  تواصلت والنواهي أشرقت، األلباب

 بإشعاعاتها أسهمت العربية، النفسية العلوم مؤسسة تصدرها التي" , نفسانيات" النفس بوط علوم في المحكمة العربية والمجلة 
 .النفسانية العلل لمداواة عالجية قيمة ذات إدراكية آفـاقـا وفتحت والنفوس، العقول في الساطعة الفكرية

 اإلدراكي العالج نظرية لمللعا قدم الذي Aaron Beckبيك آرون النفساني، الطبيب لوفـاة االولى الذكرى بمناسبة   
 اعداده، يطيب على باإلشراف أسعد اذ واني ،"اإلدراكي العالج ُمعطيات"  خاصا عن ملفـا" نفسانيات"  مجلة تصدر والسلوكي،

 لتعزيز والتعليمية، والبحثية السريرية تجاربكم من غنمتموها التي رؤاكم، وعسجد أفكاركم بجمان  برفده للمشاركة  دعوتكم لي
 .المبرِّحة جراحها وتأسية  العربية، النفس معاناة من اإلقترابية راتنامها

 قـادرة منظومة في أفكاره ترتيب بإعادة وذلك النفسانية، األمراض من اإلنسان تشافي في الفّعال دوره له اإلدراكي فـالعالج
. فيه التي السوء أّمارة عليه تمليها التي طربة،والمض المنحرفة األفكار عن الناجمة المريرة، السلوكية التداعيات من تعافيه على

 .العربي المواطن لخدمة تطويعه في جادة مساهمات النفسانية بالعلوم للمختصين يكون أن والبد

  الود خالص تقبلوا
  صادق  
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   2023  صيف –  79عدد  
  في المجتمع العربي االضطرابات الرهابيةالملف:  

  الجزائرعلم النفس،   – اعزيز غنية: د. شرافا
   الشبكة بريد والى العدد على  كل من المشرفة بريد   الى االعمال بالتزامن   ترسل

bouazieze@gmail.com  
arabpsynet@gmail.com 

  

   3202 ماي 31العلمية   باألعمالأخر أجل لقبول المشاركة  
  

 دعوة للمشاركة في إثراء الملف
 

 والذي 2022 لشتاء 75 العدد" نفسانيات"  العربية المجلة في النشر النفس وأطباء االكادميين الباحثين، دعوة يسرنا    
 اسهاما ،طهوضواب العلمي البحث لمعايير المستوفية البحوث نشر يتم حيث العربي. المجتمع في الرهابية االضطرابات ملف يعالج
 .المعرفة نشر و النفسية العلوم مجال في البحث تعزيز في

  ...العلماء و العلم لخدمة واياكم هللا وفقنا
 اعزيز غنية. د

  

    2023  خريف –  80عدد  
  التوحد في الحقـائق العلمية ووجهات النظر الذاتيةالملف:  

  )خالد الفخراني ( مصر  . أ. د: شرافا
  جامعة مستغانم، الجزائر  -حمد / استاذ علم النفس  أ.د. قويدر بن أ : شرافا

   الشبكة بريد والىالملف   على  كل من المشرفين الى االعمال بالتزامن   ترسل
khalid.fakhrany@gmail.com   

marabpsynet@Gmail.co  
  

   3202ة  جويلي 30العلمية   باألعمالأخر أجل لقبول المشاركة  
  

  دعوة للمشاركة في إثراء الملف

 هذا في للمشاركة ندعوكم التوحد اضطراب مجال في المتخصصين وكل النفس وعلم النفسي الطب أساتذة الكرام السادة
 االضطرابات أكثر من التوحد طيف اضطراب يكون أن المحتمل من حيث،   االضطراب لهذا العميق والتحليل بالدراسة العدد

 رئيسية مجاالت ثالثة في واضحة تشخيصية عالمات به بهذا المصابون األطفـال ُيظهر حيث فهمها، يساء التي النمائية العصبية
 هذه وتظهر ة،المتكرر  االهتمامات أو السلوك أنماط) ج( و التواصل، في العجز) ب( االجتماعي، التفـاعل في العجز) أ: (هي

 به المصاب الطفـل ُيظهر فقد). APA, 2013( آدائه في خطيرة إعاقـات وتسبب الطفـل حياة من مبكر وقت في االعالمات
 ال األطفـال هؤالء أن كما عنهم، بعيدا رأسه إبعاد أو معهم التحدث عدم خالل من األخرين مع االجتماعي التفـاعل في عجزًا

 عالم في يعيشون كانوا لو كما ويبدون اآلخرين، مع اللعب من بدالً  بمفردهم اللعب يفضلونو  اآلخرين مع بالعين يتواصلون
 بشكل التكلم عدم بين ما التواصل في قصورهم أوجه وتتراوح. اختراقه يستطيعون ال أو اآلخرون يعرفه ال منعزل شخصي اجتماعي

 من مزيًدا تتطلب عبارات أو أسئلة على" ال" أو" نعم" لقولا ، المثال سبيل على( واحدة كلمة من مكونة بجملة الرد إلى تام
 ،) أيام حتى أو ساعات عدة بعد أو فورًا إما ، اآلخر الشخص يقوله ما ترديد ، المثال سبيل على( الكالم ترديد ،) التفصيل
 استخدام في العجز أيًضا االضطراب هذا يشمل وقد اآلخرين، تعليقـات على الرد على القدرة عدم بسبب محادثة إجراء وصعوبة

  ي  الطبيع التواصل عملية تسهل التي) والمواقف واإليماءات الوجه كتعبيرات( اللفظية غير اإلشارات وفهم
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  أ.د. خالد الفخراني

نحتاج إلى المعرفة سواء االكاديمية او المعرفة    والتي النمائيةيعتبر موضوع اضطراب طيف التوحد من االضطرابات العصبية  
يعتبر االكتشاف المبكر من أهم الخطوات التي ندعو الى تدخل مبكر لذلك   باالضطراب.ماعية من اجل المساعدة في التوعية  االجت

الضعف التي    ونقـاطنقـاط القوة    وتطويرضرورية من اجل ايجاد البرامج الممكنة لمعالجة    والتشخيص والتقييمتعتبر عملية الكشف  
و التي تساعدهم في التدخل من خالل اشراك االولياء في العملية. من هنا جاءت فكرة تأليف    يتم تحديدها من فريق من المختصين

 واالولياءمنه الباحثين    ويستفيديضاف الى المكتبة العربية    وبذلك االساسية،هذا المصنف العلمي الذي يراعي هذه الجوانب  
 .والمختصين

  أ.د. قويدر بن أحمد
 

   2024 شتاء   –  81عدد  ال
 االرشاد النفسي في عالم متغيرف:  المل

  ) األردن(  علي موسى الصبحيين مأ. : شرافا
 جامعة الملك سعود.-قسم علم النفس   -أستاذ مشارك في علم النفس االرشادي  

   الشبكة بريد والىالملف   على  كل من المشرفين الى االعمال بالتزامن   ترسل
aalsubhien@ksu.edu.sa  - ali_mas200@yahoo.com 

arabpsynet@Gmail.com  
  

   3202 سبتمبر 30العلمية   باألعمالأخر أجل لقبول المشاركة  
 

  دعوة للمشاركة في إثراء الملف
ة الزمالء المختصين، بإثراء هذه الملف بالموضوعات النفسانية واالرشادية في مجاالت االرشاد كافة الفئات العمرية:  يطيب لي دعو 

األطفـال، المراهقين، الشباب، من هم في سن العمل واالنتاج، كبار السن، وكل فئة حسب حاجاتها النفسانية واالجتماعية واالنفعالية  
 والعقـلية...

   
طروحة في النقـاش تكون ذات فـائدة علمية، وعملية. وتغطي كافة مجاالت االرشاد، وتستخدم مناحي اإلرشاد  الموضوعات الم

  الوقـائية والنمائية والعالجية.
   

تمارس الفعاليات في إثراء الملف االرشادي ضمن أسلوب علمي يمكن االستفـادة منه، بعيدا عن التنظير، والتعصب ألي اتجاه  
  مين واحترام وجهات النظر المختلفة في الطرح، عند التفـاعل بين المشاركين األكارم.نفسي، مع تقدير وتث

  مع وضع هدف أساس لهذا الملف هو نشر الوعي االرشادي والنفسي بين الجميع.
   

  بارك هللا فيكم، وفي جهودكم، ووفقنا هللا لما فيه الخير للجميع.
 علي موسى الصبحيين
https://www.facebook.com/photo?fbid=10158722223761761&set=a.10150403803236761    

  

   2024 ربيع   –  82عدد  ال
  

 االضطرابات التفـارقية... رحلة من القرن الثامن عشر الى الواحد والعشرينالملف:  
  )االعراق / انكلترا(  سداد جواد التميميد. : شرافا

MB ChB (Baghdad), MD(Wales), FRCP, FRCPI, FRCPsych   
jawad.sudad@gmail.com  
arabpsynet@Gmail.com  
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   3202 ديسمبر 31العلمية  مال  أخر أجل لقبول المشاركة باالع
        

  الملف  كلمة استهالل
      

وهو اصالً شديد االرتباط بمفهوم الهستيريا القديم، ولكن المصطلح تم   ٬مفهوم التفـارق ليس بمفهوم حديث كما يتصور الكثير 
قدامى واصفـاً انثى غير متزوجة  حذفه من ادبيات الطب النفسي والعلوم النفسانية. يعود تاريخ المصطلح الى عصر االغريق ال
نوبات   ٬ Globus Hystericusتشكواً من اعراض متعددة منها ضيق التنفس واالم في الصدر واألطراف، صعوبة في البلع  

ونوبات تشنجية تشبه الصرع. كان توصية االغريق القدامى تزويج االنثى واالنجابوهذه التوصية ال تزال موجودة في بعض   ٬اغماء  
الى تناقض استعمال مصطلح الهستيريا حصراً على النساء رغم  1733في عام   Doverات حتى يومنا هذا. أشار العالم دوفر  الثقـافـ

 .1ان اعراضه ال تختلف عن اضطراب اخر هو المراق وهو ما كان يتم استعماله على الرجال المصابين بأعراض مشابهة

وشاعاستعمال مصطلح الهستيريا مع هيمنة   Psychosisن مصطلح الذهانوفصله ع Neurosisتم استحداث مفهوم العصاب        
 ٬ويمكن مالحظة استعماله مع اضافته لمصطلحات عدة مثل عصاب هستيري ٬المدرسة التحليلية على العلوم الطبنفسية والنفسانية

الطب النفسي وانما في جميع  وشخصية هستيرية. لم يكن استعمال المصطلح حصراً على   ٬تشنجات هستيرية ٬سايكوباث هستيري
االختصاصات الطبية. يمكن القول بان بداية النهاية الستعمال مصطلح الهستريا كان بعد محاضرة القـاها استشاري االمراض العصبية  

يا  حين أشار قـائالً: ال يوجد دليل طبي يشير الى ان هؤالء المرضى الذين تم تشخيصهم بالهستير 1965عام 2النفسية اليوت سليتر
سوى االختيار العشوائي لهذا التشخيص. ما يشترك به هؤالء المرضى هو انهم مرضى وداء الرحم المتجول خرافة ال تزال على قيد  

وهو ليس  … الحياة. هذه المعتقدات خالية من المصداقيةوخطيرة. تشخيص الهستيريا عالمة الجهل ومصدر خصب لألخطاء السريرية
فيه الطبيب. كذلك أشار سليتر الى الذكور من األطباء واسرافهم في تشخيص الهستيريا في النساء    وهاماً فحسب وانما فخاً يقع

لعدم تعاطفهم واستيعابهم لتفكير األنثى. اختفى استعمال مفهوم الهستيريا تدريجياً وشاع استعمال مفهوم التفـارق  
Dissociation   ومفهوم التحويلConversion نفسانية. هذه األيام ومع صدور الطبعة الحادية العشر  في العلوم الطبنفسية وال

.يتم اإلشارة الى االضطرابات التفـارقية في الطب  Dissociative Disordersهناك فقط مفهوم التفـارق واالضطرابات التفـارقية  
  .Functional Neurological Disorder FNDالعصبي كاضطرابات عصبية وظيفية  

 
   2024 صيف – 83 عددال

  

 "علوم النفس بين المنظور االيماني والمنظور العلماني"ف: ملال
 المغرب  فـاس، -    عبد الناصر السباعيد. أ. : شرافا

 قسم علم النفس - ظهر المهراز -اإلنسانية    والعلومكلية اآلداب  
abdenasser.essbai@usmba.ac.ma  

arabpsynet@Gmail.com  
  

   4202 مارس 31آخر أجل الستالم المقـاالت واألبحاث: 
        

  الملف  دعوة للمشاركة في اثراء
      

 السيدات والسادة األساتذة الباحثين 
 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 رمضان كريم
لموضوع "علوم النفس بين المنظور االيماني  بإذن هللا تعالى،  )2024صيف  ( 83 العددملف  ص  تعتزم مجلة نفسانيات تخصي

  دعوكم لإلسهام في هذا العدد بأبحاثكم ومقـاالتكم.، بهذه المناسبة يطيب لي  والمنظور العلماني"
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النفس، حيث نعاني من  وم وطب  عل  في  هو الواقع المؤلم الذي نعيشه باعتبارنا متخصصين ،إن ما يدعو إلى االهتمام بهذا الموضوع
صعوبات في نقـل المعرفة النفسية التي أنتجها الغرب إلى بيئتنا وفي االستفـادة من تطبيقـاتها. فـال نحتاج إلى التذكير بأن علم  

ي نحو  النفس ظهر استجابة لحاجة معرفية أمالها ازدهار الفكر الفـلسفي في القرن الثامن عشر، ثم واكب تطور المجتمع الغرب
نهضة الصناعية والتكنولوجية المعاصرة، وعرف خالل هذا المسار تحوالت جذرية على مستوى الموضوع والمنهج في ارتباط تام  ال

بالتحوالت الثقـافية التي شهدها الغرب. ومع سيطرة الفكر المادي العلماني على الحركة العلمية في أوربا خضع علم النفس كغيره  
انية إلى قضاياه، سواء أكان ذلك على مستوى الموضوع أم على مستوى المنهج. فقد جردت  رة العلممن فروع المعرفة للنظ

النظريات المادية اإلنسان من بعده الروحي، وحولته النظرية التطورية إلى حيوان، وطبقت عليه منهج المالحظة الموضوعية ككل  
  األشياء التي تدرسها العلوم المادية. 

 
كن أن يعرف تجديدا عميقـا في معالجة قضاياه، إذا تغيرت أسسه المعرفية فيما يتعلق بتصور اإلنسان  النفس يم  وفي رأينا أن علم

والعلم والثقـافة. ولعل عددا من دول جنوب شرق آسيا تعمل بجد في هذا االتجاه، بينما تبدو المنطقة اإلسالمية غير نشطة حتى  
المعاصر بصيغته العلمانية المادية، نحتاج أيضا إلى التفكير في أنجع السبل  لم النفس  اآلن. لذا فـإننا بقدر ما نحتاج إلى معرفة ع

لبلورة منظور إيماني بديل لتأصيل هذا الميدان المعرفي في ثقـافتنا وتراثنا، ونحن واثقون من أن األمة اإلسالمية تمتلك من  
 عن قريب.  الطاقـات البشرية والفكرية ما يسمح إن شاء هللا بتحقيق هذا الهدف

  

  ان تعذر جهوزيتها )المبرمجة  تعوص   ( ةـــــــــملحق  اتـــــملف
 

     ....... – ...عدد  
  واألكاديمية النمائية التعلم صعوبات

  الجزائر  –الدكتور صالح الدين تغليت   : شرافا

tighlitsalahedinne@gmail.com 
arabpsynet@gmail.com 

 
 

  

     ....... – ...عدد  
  الذاتوية طيف اضطراب

  الجزائر  –الدكتور صالح الدين تغليت    : شرافا
tighlitsalahedinne@gmail.com 

arabpsynet@gmail.com  
 
 

  
 

 

 

 

 

 ملفـات االعداد السابقة  محاور  
  ) 2022خريف  (  76العدد  

 المشرف - لمين"سياسة تدبير الصبيان عند علماء المس سيكولوجية الطفـل في التراث اإلسالمي أو ": الملف
 أ. د. عبد هللا الطارقي:  الملف على

  ) 2022ربيع & صيف  (  75العدد  
 لسالمخالد عبد اأ. د.  :  الملف على المشرف - سيكولوجيـــة اإلختالف وقبول األخر: الملف

  ) 2022 شتاء - 2021 خريف(  74العدد  
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 ـى عشـــويأ. د. مصطفــ:  الملف على المشرف -االستعمــــارقــراءات فـــي سيكولوجيـــة  : الملف
  ) 2021 خريف(  73العدد  

  خديجة زيدي:   الملف على المشرف- الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في العالم العربي: لملفا
  ) 2021 شتاء(  72العدد  

 زكـــــراوي حسنيــــة:  2 الملف على المشرفة -الفكراالسالمي منظور من وعلومها النفس: )  الثاني زءالج(  الملف
  الجزائر النفس، علم  -

  ) 2021 شتاء(  71العدد  
 زكـــــراوي حسنيــــة:  1 الملف على المشرفة - الفكراالسالمي منظور من وعلومها النفس) :  لو األ الجزء(  الملف

  الجزائر النفس، علم  -
  ) 2021 شتاء(  70العدد  

دمحم رياض بن رجب و  . د.أ: الملف على المشرف -)الثقـافة العربية خاصة» ( التحليل النفسي و الثقـافة»: الملف
    أ.د. مرسيلينا شعبان حسن

  ) 2021 شتاء(  69العدد  
دمحم رياض بن رجب  . د.أ: الملف على المشرف -»التحليل النفساني والثقـافة ( الثقـافة العربية بخاصة)«   الملف :

    و أ.د. مرسيلينا شعبان حسن

  ) 2020خريف  (  68العدد  
    عبد العزيز العليوي. د.أ: الملف على المشرف -»الرعاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة«   الملف :

  2020  خريف 67 العدد
  ( الجزائر)  مصطفى عشوي  :المشرف-  » الحديث النفس علم إتجاهات « :  الملف -

  2020  صيف 66 العدد
  ( المغرب)  الغالي أحرشاو  :المشرف-  سانيةالنف. التداعيات على الصحة واللياقة  والحجر المنزلي.. 19- جائحة كوفيد :  الملف  - 

   2020    ربيع     65العـــدد  
  ( سوريا)  نسامر جميل رضوا : المشرف - »العالج النفساني ... هل مفيد فعالً ؟«  الملف : -

    2020   شتاء    64لعـــدد  ا
ـــــــــم النفــــــــــــس اإليجابــــــــــــي ... نحـــــــــو سيكولوجيـــــــــة التمكيـــــــــن     الملف :" -   ( مصر)  دمحم السعيد أبو حالوة :فالمشر  -"   علـــ

  )2019  خريف(  63العدد  
 ( سوريا)نسامر جميل رضوا : المشرف ، مستجدات علوم وطب النفس  : الملف -

  )2019  صيف(  62العدد  
 ( الجزائر)  آمال بوروبة : لمشرفةا،  الشخصية العربية واضطراباتها النفسانية  : الملف -

  2019  ربيع –61العدد
  ) الجزائر(  غنية إعزيز ,د:  إشراف ، "اضطراب الطيف الوسواسي في البيئة العربية  « : الملــــــف

  2019 اء  شت – 60العدد
  ( سوريا)الشوا هنادي, د:  إشراف ،"المظهــــرالعربــــي... سيكولوجيـــــةالطاغيــــةوالطغيــــان« : الملــــــف -
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  )2018  خريف(  59 العدد
   بديعة أية مجبر واكلي: المشرف -  " مستجــدات اضطـــراب الوجـــدان الثناقطبــــي   ":  الملف -

  )2018  ربيع( 58 العـــدد
  )الجزائر(   تلغيت صالح الدين: المشـرف ، " "  وطـــن العربـــيالملف :"  العالجـــات النفسانيـــة بال       ": :الملف -

  )2018  ربيع( 57 العـــدد
  )الجزائر(   بوخميسبوفولة  : المشـرف ، " اشكاليات الترجمة في العلوم النفسانية  ": :الملف -

  )2018   شتاء( 56 العـــدد
 ) فـلسطين(   عبد العزيز موسى  :  المشرف ، "للصدمة التالية النفسانية واالضطرابات العنف"   :الملف -

  )2017 يف و خريفص( 55-54 العـــدد
 )مغربال(   الغالي أحرشاو:  المشرف،  "النفسانيـــة العلــــوم توطيـــن"  :الملف -
    2017    صيف & خريف 55-54ملحق العـــدد  
  ) المغرب(   الغالي أحرشاو:  المشرف، "النفسانيـــة العلــــوم توطيـــن"  :الملف -

  )2017 ربيع&  شتاء( 53-52 لعـــددا
 )الجزائر(  السـالم عبـد خالـد:  المشرف، المعرفة النفسانية: إنسانية واحدة أم دينية متعددة  :الملف -

  )2016 خريف&  صيف( 51-50 العـــدد
 ) الجزائر(   بعيبن عزيز بنت نادية:  المشرفة ،"  2ج – االختبارات وبناء النفسي لقياس "  :الملف -

  )2016 ربيع&  شتاء 49(  49- 48 العـــدد
 ) الجزائر(   بعيبن عزيز بنت نادية:  المشرفة ،"  1ج - االختبارات وبناء النفسي لقياس "  :الملف -

  ) 2015  خريف( 47 العـــدد
  ) الجزائر(   عمارجية الدين نصرالمشرف: ، " كبري تحوالت يشهد عربي بمجتمع األسري النفسي العالج"  :الملف -

 ) 2015( صيف   46 العدد
  ) المشرف: مأمون مبّيض ( سوريا ، االضطراب الجنوسية المثلية ... من الالسواء الى  :الملف -

 ) 2015صيف  - ( ربيع 45 العدد
  : خولة أبو بكر (عكا)المشرف، اللجوءالتداعيات النفسية للصدمة و   :الملف -

 ) 2015( شتاء   44 العدد
  : دمحم بوديس (المغرب)المشرف ،ظاهرة العنف في المجتمع العربي ... مقـاربة نفسية اجتماعية  :الملف -

 ) 2014( خريف   43 العدد
 ، األعمال الكاملة (الصادرة في مجلة الشبكة)  2014البروفسور عمر هارون الخليفة الذكرى الثانية لإلختفـاء  :  عدد خاص - 

  : جمال التركي (تونس)المشرف
 ) 2014ربيع  - ( شتاء 42-41لعدد  ا

  المشرف: عبد العزيز المطوع (السعودية) ،اإلرشاد النفسي في المجتمع العربي...المعوقـات و التحديات ا  :الملف -
 ) 2013خريف  -( صيف 40-39العدد  
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  المشرف: دمحم سعيد أبو حالوة ( مصر )،  المشهد السياسي العربي المعاصر  :الملف -
 ) 2013ربيع  - ( شتاء38-37العدد  

   : خلدون مروة ( السعودية )المشرف، "يةاالختبارات النفسية في الممارسة العرب  :الملف - 
 ) 2012( خريف  36 العدد

  ( مصر ) مصطفى حسن حسين : المشرف ،اإلدمان في المجتمع العربي... من الوصمة إلى الرعاية  :الملف -
 ) 2012صيف  - ( ربيع35-34دد  الع

   : دمحم توفيق الجندي (السعودية)المشرف، ث النفسي اإلسالمي ... نحو مد جسور التواصلالسيكولوجيا العربية والترا  :الملف  - 
 ) 2012شتاء  -يف( خر 33-32العدد  

  صالح ابراهيم الصنيع : المشرف، ديات التأصيلمأزق التقـليد و تح…السيكولوجية العربية  :الملف -
 ) 2011( صيف  31العدد  

  ( مصر )  فخراني: خالد ابراهيم الالمشرف ،العالج النفسي... رؤية مستقبلية من خالل تخصصات نفسية متعددة  :الملف -
 ) 2011ربيع  - ( شتاء29-30العدد  

  )( الجزائر   : عبد الكريم بلحاجالمشرف، علم النفس االجتماعي بين حاضر المعرفة العلمية و واقع اإلنسان العربي  :الملف -
 ) 2010خريف  -( صبف28-27العدد  

    ( فـلسطين ) يحيى محمود النجار : المشرف ،الطفـل العربي . . . نحو سيكولوجية متوافقة مع الذات  :الملف -
 ) 2013ربيع  - ( شتاء26-25العدد  

  )  : سامر جميل رضوان ( سورياالمشرف، سيكولوجية التطرف العقـائدي  :الملف -
 ) 2009( خريف  24 العدد

  ( فـلسطين )  : عبد العزيز ثابترفالمش ،التداعيات السيكولوجية للحرب و الحصارغزة. . .   :الملف -
 ) 2009( صيف  23 العدد

  : مصطفى شقيب (المغرب)المشرف، أزمة المصطلح النفسي العربي  :الملف -
 ) 2009ربيع  -( شتاء22- 21 العدد

  : كلثوم بلمهوب (الجزائر)المشرف، اضطراب الوظيفة األسرية  :الملف -
 ) 2008(خريف   20 العدد

  : نعمان غرايبيةالمشرف، الطب النفسي الشرعي  :الملف -
 ) 2008صيف  - ( ربيع19-18العدد  

  الفقير (المغرب): عبد الهادي  المشرف، التحليل النفسي والذات العربية  :الملف -
 ) 2008( شتاء   17العدد  

  : الغالي أحرشاو (المغرب)المشرف، ن منظور عربيالسيكولوجيا م  :الملف -
 ) 2007خريف  -( صيف16-15العدد  

  : الغالي أحرشاو (المغرب)المشرف، مظاهر االكتئاب في المجتمع العربي  :الملف -
 ) 2007( ربيع  14العدد  
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  : خليل فـاضل (مصر)المشرف ، الجنسانية والذهنية العربية  :الملف -
 ) 2007(ربيع   13العدد  

  : عبد العزيز ثابت (فـلسطين)لمشرفا، 2اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي    :الملف -
 ) 2006(خريف  12العدد  

  : دمحم أحمد النابلسي( لبنان)المشرف، 1اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي    :الملف -
 ) 2006صيف  -ربيع ( 11-10العدد  

  : جمال التركي (تونس)المشرف ،األصالة و الحداثة   صراع    سيكولوجية المرأة العربية...  :الملف -
 ) 2006مارس  -فيفري- ( جانغي9 العدد

  : جمال التركي (تونس)المشرفالنفسي في البيئة العربية    العالج   :الملف -
 ) 2005ديسمبر  - نوفمبر- ( أكتوبر8 العدد

  : جمال التركي (تونس)المشرف، )أبحاث  من  المؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفسي   :الملف -
 ) 2005سبتمبر  - اوت- ( جويلية7 العدد

  : جمال التركي (تونس)المشرف ،تحديات المستقبليةالطفـل العربي... السيكولوجيا و ال   :الملف -
 ) 2005جوان  - ماي- ( أفريل6 العدد

  ( تونس)  : جمال التركيالمشرف، الشخصية العربية و إعصار العولمة... قراءة سيكولوجية     :الملف  - 
 ) 2005مارس  -فيفري- ( جانغي5 العدد

  لتركي ( تونس): جمال االمشرف ،قـراءة سيكولوجية العنف اآلخـر  :الملف -

 2004المجلــــــــــــــــــــــــــــــد األول  
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=561&controller=product&id_lang=3  

 ) 2004ديسمبر  - نوفمبر- كتوبر( أ4 العدد
  : جمال التركي ( تونس)المشرف ،قراءة سيكولوجية العنف ... تجاوزا النجراحات الذات العربية  :الملف -

  التركي (تونس)المشرف: جمال    ،)  2004( صيف  3 العدد
  المشرف: جمال التركي (تونس)،  )2004جوان  - ماي- ( أفريل2 العدد
  المشرف: جمال التركي (تونس) ،) 2004س  مار - فيفري- ( جانفي1 العدد

******************  
  روابط ذات صلة

*******************   
  نفســــانيـــــات""  العربيـــة المجلـــة

  النفــــسمجلة محكمة في علـــوم وطب  
  على المتجر االلكتروني

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

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفـايس بوك
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https://www.facebook.com/Ajpns/ 

  نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة بوستر
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-/AFPhttp://www.arabpsynet.com 

 " عاما من اإلنجازات 20عاما من الكدح ...  23"    للشبكة الثامن السنوي الكتاب من: 2الفصل
 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي ـــاتودوريـ مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز

  النفسيةالعربية العلوم شبكة"  من تحميل
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 

  العربية يةالنفس العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر من تحميل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3 

  ملفـات  االعداد القـادمة  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

  "نفسانيــــــــات" العربية المجلة" النشــــربـــ قـــــواعد
www.arabpsynet.com/apn.journal/APNjournalNotice.htm 

 

 2023الفهرســـــــة... المجلـــة العربيـــة "نفســــانيـــــات
 ) 2022تحديث ديسمبر    -(  االصدار الثاني  

 )2022( السادس والسبعون) إلى العـــــدد  2000من العـــــدد األّول (
 روابــــط التحميــــل

 العلوم النفسية العربية"  تحميل من الموقع  العلمي "شبكة
http://arabpsynet.com/apn.journal/APF_NafssaniatFahrassa.pdf 

 تحميل  من المتجر الاللكتروني لـ"مؤسسة العلوم النفسية العربية"
ex.php?id_product=527&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/ind 

 

  ) 2023  - 2022شتاء  ( 77 العدد

  اضطرابات السلوك الجنسي والتحديات الثقـافيةالملـــــف: 
 ومليلي (الجزائر)أ.د. حميد أ  المشرف :  

 77 لعـــددا تســـّوق رابـــط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=569&controller=product&id_lang=3  

 الفهـرس واالفتتاحية

  " العربية النفسية العلوم شبكة: ً  العلمي الموقع نم التحميل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ77/apnJ77-Content.pdf  

  التحميل من المتجر االلكتروني لـ : ً   مؤسسةالعلوم النفسية العربية "
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=568&controller=product&id_lang=3   

  :http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ77/apnJ77.HTM الملخصات
 

  " فهارس و ملخصات -دليـــل االعداد السابقة  
  )2006  خريف( 12 العـــدد الـى)  2004  ربيع(   1 العــدد من األول: الجزء  
ct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=238&controller=produ 

 )2010(خريف   24- 23) الـى العـــدد  2010( شتاء  13الجزءالثاني: من العــدد  
_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=240&controller=product&id 

 )2012( خريف  36) الـى العـــدد  2010ربيع   - ( ربيع   26-25الجزءالثالث: من العــدد     
ct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=240&controller=produ 

 )2021( شتاء  61)  الـى العـــدد  2013( ربيع    38- 37الجزءالرابع : من العــدد  
ct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=241&controller=produ  

  )2022 - 2023 شتاء( 77)  الـى العـــدد  2021( ربيع  62الجزءالخامس : من العــدد  
duct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=pro  
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