
 

 

 صادق السامرائي – !!مـــــــــــــــــــــن وحي األسطورة) 232(و مـاسـواهـــــا  
- 040319.pf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa232

  
 

 "ۚ◌ َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنزِلَ ِفيِه اْلقُرْآُن ُهًدى لِّلنـَّاِس َوبَيِّنـَاٍت مَِّن اْلُهَدٰى وَاْلُفْرقـَاِن  "
 مبارك عليكم الشهر الفضيل

 .اللهم أِعنـَّا على الصيام والقيام وقراءة القرآن 
 " ِإن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ  ۖ◌   لَُّكمْ  خَْيرٌ  أَن َتُصوُمواوَ "

 
 

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية
  2019 ربيع – 61العدد  
  الجزائـــــــــــر-غنيــة اعزيـــز  . د: إشـــــراف - اضطرابــــات الطيــــف الوسواســــي في البيئــــة العربيــــة: الملـــف

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=366&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=365&controller=product&id_lang=3  واإلفتتاحيةالفهرس  

  )2019 ربيع   61العـــدد  الـى    ) 2013  ربيع   - شتاء  (   38-37العــدد    من  (  دليـل االعداد السابقة
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=266&controller=product&id_lang=3 

  
  

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
   2019 شتاء و ربيع -24/  23العدد  

  ماجد الياسري. د: المشرف - "التطــــــرف واالرهـــــاب والصحـــــة النفسانيــــــة :فلملا
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=363&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد  

 index.php?id_product=362&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/  واإلفتتاحيةالفهرس  

  )24-23العـــدد     الـى   1العــدد      من(  دليـل االعداد السابقة
ex.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/ind  

   

  بملخصات االبحاث و الداراساتإثراء قـاعدة البيانات  
  من مجلة بصائر نفسانيةاألخير  العدد  و   "نياتنفسا" من المجلة العربية    األخيرفي العدد   الصادرة

 البحث عن االبحاث و الدراسات

www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

 نموذج ادراج الملخصات في قـاعـدة البيانـات

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

)اصدارات رقمية  ( علـــوم وطــب النفــــس    أرشيف دوريات  
 دمحم أحمد النابلسي. د.أ -1998–أكتوبر    –تشرين أول   –ع  المجلد التاس  – 36العدد  – الثقـافة النفسية
 iBo/view?usp=drivesdk-https://drive.google.com/file/d/1Y7jAgxiZD0yKZnlDDtX0gylaqtBW 

 دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -  1999يناير   –كانون ثاني   – المجلد العاشر –37العدد     – الثقـافة النفسية
sdk tKBhsWPtbgpXeaKAc0AEvtCaX/view?usp=drive-https://drive.google.com/file/d/1EsiHF0  

 دمحم أحمد النابلسي. د.أ - 1999 –فبراير   –شباط   –المجلد العاشر    –38العدد    – الثقـافة النفسية
 g5zT/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1gLiS4f4gyQVSNtpzEdmAYJF0e_2_ 

  

  2019ماي   03  الجمعة  117-116 -115 ددالع                                  ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=366&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=365&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=266&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=363&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=362&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=51&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
https://drive.google.com/file/d/1Y7jAgxiZD0yKZnlDDtX0gylaqtBW-iBo/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1EsiHF0-tKBhsWPtbgpXeaKAc0AEvtCaX/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/1gLiS4f4gyQVSNtpzEdmAYJF0e_2_g5zT/view?usp=drivesdk  


 

  
  

   " نفسانـــي"  العربـي الكتــاب سلسلـة - 
ــــون -    2019ربيع    - االصدار الستـ

ـــال المعرفــــيا... الذاكـــرة العاملــــة  محمــــد الميــــــر: ترجمة   - لذاكــــرة واالشتغـ
 2018الكتاب الفـائز جـائــزة الغالـــــــي أحرشـــــــــاو لشبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة فـي علــوم النفس للعام  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=368&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  d.com/index.php?id_product=367&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfoun:ةالفهرس والمقدمـ
 

 "وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -

 ...قريبـــــــــا  - 2019ربيع   السادس عشر، االصدار - 

ــز التميمـــي   سداد جواد التميمي – " الوســـواس القهـــري أو الحصـــار المعرفـــي: موجـ
https://www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1016021592118658/?type=3&theater 

  "الراسخون"  السلسلـة المكتبية -

 ...قريبـــــــــا  - 2019ربيع   الثامن عشر،االصدار   - 

 )ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  الُمْصطـََلُح النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريمُ ("!..ُكــــــــلُّ نَفْــــــــسٍ 

 ) تونس( جمال التركي  .د: تقديم - )السعودية( عـَْبـُد الـلّـِه الطـــَّـارِقِـي  .د
https://www.facebook.com/ArrassikhunBook/photos/a.480756608790160/1010492609149888/?type=3&theater 

 

   "هــــــااسوّ  ومـا"   السلسلـة المكتبية - 
 ...قريبـــــــــا  -   ثامناالصدار ال - 

 صادق السامرائي -  )240إلى العدد    211من العدد  (  نفسية أفكار...  طيّبة حياةفـلنحييّنه  
https://www.facebook.com/WaMaSawahaa/photos/a.572859926210835/1200966903400131/?type=3&theater 

 

   " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة االصدارات المكتبيــــة العلمية - 
    2019 ربيع    عشر،  الثامناالصدار   -

 )مصر(  الطب النفساني  – يحيى الرخاوي -الغريـــزة الجنسيــــة من التكاثـــــر إلى التواصـــــل  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=359&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=358&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  ...قريبـــــــــا  -   2019 ربيع    عشر،  التاسعاالصدار   -

)مصر(  – يحيى الرخاوي - )مـــروراً بالعـــالج الجمعـــى(من حركيـــة الجـــنون إلى رحـــاب النـــاس    

https://www.facebook.com/arabpsyf/photos/a.995250680549201/2599311423476444/?type=3&theater  

  

  قـاسم حسين صالح .د.أ - الشبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  انتحــــــــــــــــــــــار
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimYouthSuicide.pdf  

  بدالباري قـاسم صالحمعن ع. د.أ - العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالي 
  http://www.arabpsynet.com/Documents/BR37MaanBeck.pdf   

 صادق السامرائي.د) -2!!(التشريح النفسي لمعلقة إمرؤ القيس) 238(و مـاسـواهـــــا
 260419.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa238 

 صادق السامرائي.د -  أفكـــــــــــار المفكريــــــــــــن والجهـــــــــــــل الحصيــــــــــــــــن
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPlaceIdeas.pdf 

 صادق السامرائي.د - )1!!(التشريح النفسي لمعلقة إمرؤ القيس) 237(و مـاسـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa237-230419.pdf 

 منــــــــــــــــــــى فيــــــــــــــــاض - ــــــره الكارهـــــــــــــــونالالعنــــــف باراديغــــــــم الثـــــــــــورات العربيـــــــــــة ولو كـــــــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.FayadhArRevParadigm.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=368&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=367&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1016021592118658/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ArrassikhunBook/photos/a.480756608790160/1010492609149888/?type=3&theater
https://www.facebook.com/WaMaSawahaa/photos/a.572859926210835/1200966903400131/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=359&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=358&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/arabpsyf/photos/a.995250680549201/2599311423476444/?type=3&theater 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimYouthSuicide.pdf 
  http://www.arabpsynet.com/Documents/BR37MaanBeck.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa238-260419.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPlaceIdeas.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa237-230419.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.FayadhArRevParadigm.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباري قـاسم صالحمعن عبد. د.أ -العالج المعرفي   
 http://www.arabpsynet.com/Documents/BR37MaanBeck.pdf 

 السامرائي  صادق.د -  !أفكار المكان ومقتضيات الزمان
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPlaceIdeas.pdf 

 
 

  

 "شبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ"  - 
  2019 لشبكة العلوم النفسية العربية    قتيبة شلبيجائزة  

  عوة لتقديم الترشحاتد
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/  

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

 " فــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون" - 
  2019 للعـام"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" ببلق التكريم

  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس
  Rassiknoun2019.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: دعوة لترشيح الشخصيات

 nd.com/arabpsynet.php?p=3http://www.arabpsyfou  على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية  الراسخون

 ة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
2019للعام    "  في العالج النفساني السلوكيو الدراسات   ألبحاثل  فيصل الزراد كرسي " 

 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2019/ZarradChairTxt2019.pdf:  إلنجاز أعمال الكرسيدعوة التعاون   

     http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm:الكراسي على موقع شبكة العلوم النفسية العربية
  

  
   2019العضويـــة الفخريـــة

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3  

 للعام  الراســـــخ الشريــــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

   للعام المميّــز  الماســـي كالشريــ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

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

  

   2019 العضويـــة الشرفيـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3  

  للعام الُمميّــــز الشريـــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

 للعام الذهبــــي الشريــك
r=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controlle  

   

facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com                    يـر اإللكترونـالمتج: facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL115-116-117/NewsL115-116-117-030519.pdf         http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR37MaanBeck.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPlaceIdeas.pdf
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