
 

 

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

    وحــــده للــــه البقـــاء
  

تنعى  ... بنفس راضية مؤمنة بقضاء هللا وقدره، وبقـلوب خاشعة مفعمة باإليمان والرضى بما كتبه هللا عّز وجلّ  
   االستشاريةو   علميةأسرة شبكة العلوم النفسية العربية وهيئتها ال

   التركــــــي رــــالبشي
     "العربية النفسية العلوم مؤسسة" رئيس التركي جمال الدكتور والـــد

  2019 / 07/  07 السبت   الذي وافته المنية

إلى  "  العربية النفسية العلوم لشبكة واالستشارية العلمية الهيئة" يتقدم أعضاء   بهذه المناسبة االليمة،
  الجلل، مصابهم في والمواساة التعازي مشاعر الكريمة بأخلص أسرته أفراد وكافة التركي جمال رالدكتو 

 جميل اهله ويرزق جنانه، فراديس ويسكنه الواسعة برحمته الفقيد يتغمد أن عاله في جل هللا سائلين
  "عظيمال العلي با اال قوة وال حول وال  راجعون إليه إنا و  إنا"و  السلوان و الصبر

  

 " َجنَِّتي وَاْدخُِلي ِعبـَاِدي ِفي فـَاْدخُِلي مَّْرِضيَّة رَاِضَيةً  رَبِّكِ  إَِلى اْرِجِعي اْلُمْطَمئِنَّةُ  النَّْفسُ  أَيَُّتَها يـَا" 
 
 
 

  شاوأحر تكريــــم البروفيســـور الغالـــي  
  " عالسيكولوجيــــــا في خدمــــــة اإلنســــــان والمجتمــــــ" تحت شعار  

  ) المغرب( تنظيم الشبكة الوطنية للقراءة والثقـافة المكتب التنفيذي بفـاس  
 بالتنسيق مع مجلس مقـاطعة أكدال

على الساعة الثالثة 2019يونيو   29السبت    

www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaouHonCeremony.pdf  
 

  ا  خاص  اعدد تصدر شبكة العلوم النفسية العربية  تكريمالبمناسبة  

   2020شتاء  /  27العدد    " بصائر نفسانية  " المجلة العربية     من

  دمحم المير. د. أ: المشرف"   السيكولوجيا في خدمة االنسان والمجتمع" :هملفموضوع  
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/949672555380553/?type=3&theater 

 
 

  2019 جـوان -  شهـــر التوعيـــة مــن اضطــراب مـا بعـــد الصدمـــة
  "مؤسسة العلوم النفسية العربية"الشهر تنظم  بمناسبة هذا  

  ) 2019جوان    30الى    24من  (

   "ضطـراب مـا بعـد الصدمـةالاسبـوع التوعيـة العربيـة من ا "

  مال العلمية لهذا األسبوعاألع
   عبد العزيز ثابت: المشرف على الملف  - 1ي  يـة للصدمــة مـن منظـور عربــــالشـدة التال  اضطرابات -

  )مجلـــة شبكة العلوم النفسية العربيةمن    2006 خــريــــف  12العدد  ملف  (

 www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ12Topic.pdf:   الملف  رابط  
 

  2019 جويلية  09  الثالثاء  126 -125 ددالع                              ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaouHonCeremony.pdf 
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/949672555380553/?type=3&theater
www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ12Topic.pdf


 

 عبد العزيز ثابت: المشرف على الملف  -2ي  يـة للصدمــة مـن منظـور عربـــإضطرابـات الشـدة التال -
  )مجلـــة شبكة العلوم النفسية العربيةمن    2007شتـــــاء   13العدد  ملف  (

  www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ13Topic.pdf:  الملف  رابط   

 )فـلسطين( عبد العزيز موسى  : المشرف  - " التداعيـات السيكولوجيـة للحـرب و الحصــار...غــزة"-
  )مجلـــة شبكة العلوم النفسية العربيةمن    2009 خريف 24العدد  ملف  (

   www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ24Topic.pdf   :الملف  رابط  

  )فـلسطين( عبد العزيز موسى  : المشرف  - "العنـــف واالضطرابــات النفسانيـــة التاليــــة للصدمــــة-
  زة الشبكـــةأبحـــاث و دراســــات العمـــل الفـائـــز بجائـــ

  )مجلـــة شبكة العلوم النفسية العربيةمن     عدد خاص -  2018 شتاء 56العدد  (
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=179&controller=product&id_lang=3 

 )عكا  ( خولة أبو بكر    :  المشرفة -"التداعيات النفسية للصدمة واللجوء-

  )مجلـــة شبكة العلوم النفسية العربيةمن     عدد خاص -  2018 شتاء 56العدد  (

  Topic.pdfhttp://arabpsynet.com/eJTopics/eJ45:الملف  رابط  
  

   بعالج إبطال التحسس وإعادة المعالجة بحركات العين معالجة االضطرابات التالية للصدمة: آفـاق جديدة-

  وليــد خالــد عبــد الحميـــد. د
ــي" الكتاب العربي  من   2013 اإلصــــدار التاســـع و العشـــرون  صيــــف(   ) "نفســـــــــانـــ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=179&controller=product&id_lang=3 

 اإلفتتاحية &الفهـــرس  

http://arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WA2013-Content.pdf 

ــــة-  مرسلينـــا شعبــان حســــن. د - الدعــــم النفســـي ضــــرورة مجتمعيـ
 ) " وفي أنفسكـم"الكتاب العربي    من 2013خريــــف  / اإلصــــدار الخامــــس  (

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=94&controller=product&id_lang=3 

 اإلفتتاحية &الفهـــرس  

Content.pdf-Books/eB5MS2013http://www.arabpsynet.com/apne 

 ) ملخصات( العلمية الضطــراب مـا بعـــد الصدمـــة المدرجة بقـاعدة بيانات  األعمال-
http://www.arabpsynet.com/Documents/TopicEJbs25-26PTSDSummariesDB.pdf 

ــة بموقع  أبحاث ودراسات  -  "شبكة العلوم النفسية العربية"اضطــراب مـا بعـــد الصدمـ
 )قطر/ الطب الفساني، سوريا  (  مأمـون مبيض.د -  التعامـــــل مــــع االطفــــــال وقـــت االزمـــــات

http://arabpsynet.com/Documents/TraumaMobayedPsySuppChild.pdf 

 سعدوني غديرة مسعودة. د -  ماذا بعد التكفـل النفسي؟: مصير األطفـال المصدومين من جراء العنف

http://arabpsynet.com/Documents/TraumaSadouniGhediriMessaouda.pdf 

 وليد خالد عبد الحميد. د-  طب نفس الرضح

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

 عدنان حب هللا. د.أ -  ادية و أبعادها الوجوديةالصدمة النفسية أشكالها العي

www.facebook.com/photo.php?fbid=1058467937876095&set=a.308761169513446&type=3&theater 

 دمحم أديـب العسالي. د.أ - ئية و العالجية الضطـــراب الكــرب التالــي للــرضالتداخالت الوقـا

www.arabpsynet.com/Documents/TraumaEssaliCochranePTSD.pdf 
 
 

 "أنفسكم  وفي"  يةالسلسلة المكتب: إصدارات حديثــــة

   2019ربيع   السابع عشر، االصدار

ـــاب ــ ــ ــ ــ ــ  )األردن( وليد سرحان   –اإلكتئـ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=374&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=373&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  )2019  ربيع   17العـــدد  الـى   األولالعــدد    من  ( الدليـل  "أنفسكم وفي" 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3 

http://www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ13Topic.pdf
http://www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ24Topic.pdf
http://www.arabpsynet.com/ejTopics/eJ45Topic.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=316&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=179&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=94&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WA2013-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB5MS2013-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/TopicEJbs25-26PTSDSummariesDB.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/TraumaMobayedPsySuppChild.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/TraumaSadouniGhediriMessaouda.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/TraumaAbdelhamidPTSD.pdf
www.facebook.com/photo.php?fbid=1058467937876095&set=a.308761169513446&type=3&theater
www.arabpsynet.com/Documents/TraumaEssaliCochranePTSD.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=374&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=373&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3 


 
- 

   "هــــــااسوّ  ومـا "  المكتبية  السلسلـة: حديثــــة  إصدارات
ــا ومـا"  ــاالص" سوّاهــــ ــ  صادق السامرائي -  )240إلى العدد    211من العدد  (   8دار  ــ

  نفسية أفكار...  طيّبة حياةفـلنحييّنه  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=376&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  =controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product&375:ةالفهرس والمقدمـ

ــا ومـا"    )2019 ربيع 8  العـــدد  الـى   األولالعــدد   من  ( دليـلال"  سوّاهــــ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3 

  "الراسخون"  السلسلـة المكتبية

 ...قريبـــــــــا  - 2019ربيع   االصدار الثامن عشر،

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

 )السعودية(  صالح الصنيع. د.أ  ، ) تونس( جمال التركي  .د: تقديم - )السعودية( عـَْبـُد الـلّـِه الطـــَّـارِقِـي  .د
ArrassikhunBook/photos/a.480756608790160/1065932143605934/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/  

  

   " و التطور  اإلنسان"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال:  اصدارات حديثــــة - 
    2019 ربيع    ،19االصدار  "  التطور و اإلنسان" الكتاب العلمي   -

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=372&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  d.com/index.php?id_product=371&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfoun:ةالفهرس والمقدمـ

  
  

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية:  حديثــــة دوريـــات
  2019صيف   62العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات"   ...قريبــــــــــــــــــــــــا  

  الجزائر  –بوروبة آمال  . د: إشـــــراف - ة العربيــــــة واضطراباتهـــــا النفسيـــــــةالشخصيـــــــــ: الملف
 ) تونس -الطب النفساني  (  -جمال التركي  . د: رئيس التحرير

www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2208427096046492/?type=3&theater  

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

 

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة: حديثــــة دوريـــات
   2019 شتاء و ربيع -24/  23العدد   - "  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

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

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

  )24-23العـــدد     بداية من(دليـل  ال"  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 

 

  )إصدارات رقمية  ( س  علـــوم وطــب النفــــمن أرشيف الدوريات العربية في  
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2002يناير  / كانون الثاني   – المجلد الثالث عشر  –49العدد   – الثقـافة النفسية

https://drive.google.com/file/d/1-UAmqbpoNAQmX2KpclkcRHFUP3FmS5Vy/view?usp=drivesdk   
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP49.pdf  

 دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2001أفريل    -نيسان – 12المجلد    – 48العدد   – الثقـافة النفسية
https://drive.google.com/file/d/1mgiRoG26pSl2Upx8CqaHaGawDn4wGBQE/view?usp=drivesdk  

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP48.pdf  
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=376&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=375&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=371&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=372&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/ArrassikhunBook/photos/a.480756608790160/1065932143605934/?type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&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
www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2208427096046492/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1-UAmqbpoNAQmX2KpclkcRHFUP3FmS5Vy/view?usp=drivesdk  
https://drive.google.com/file/d/1mgiRoG26pSl2Upx8CqaHaGawDn4wGBQE/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP49.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP48.pdf 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الرخـــاوي يحيـــى. د.أ -  ) من ؟ 3] (جدلية الحلم والشعر والجنون[حركية الوجود وتجليات اإلبداع  
www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220619.pdf  

 بشير معمرية. د. أ -منهج بحـث الفـرد الواحـد وتصميماته التجريبية للباحثين والمعالجين والمرشدين النفسيين
rch.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriaSingleSubjectResea 

 سامر جميل رضوان. د.أ: ترجمة - في اإلثارة الجنسية ، ال يوجد سوى خطوة صغيرة من السمو إلى التفـاهة
http://arabpsynet.com/Documents/DocRudwanDoNotRemoveVaguenes.pdf 

 بشير معمرية. د. أ - ة الوسواسية القهرية وسمات األخيار من الناسالشخصي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamriaTOC.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي. د -  !! ــــــالمـــــــــــــداد االنفعــــــــــال وســـــــــــــوء المقــــــــــ
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiEmotionInk.pdf 

 ـــاويالرخ يحيـــى. د.أ -الناس”المسلم الحقيقى مسئول عن كل   ) 9(ومازال نجيب محفوظ يعلمنا  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040412.pdf 

 
  

 

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

  دعوة لتقديم الترشحات
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/  

   /:www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2http/ جوائز البحث العلمي للشبكةدليل  

 " فــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون" - 
  2020 للعـام"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" ببلق التكريم -

  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس -
  Rassiknoun2020.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: دعوة لترشيح الشخصيات - 

  arabpsynet.php?p=3http://www.arabpsyfound.com/  على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية  الراسخون -
  مةالمكرّ الطبنفسانية والعلمنفسانية  الشخصيات  

 ) 2019الى العام    2003من العام  (
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf  

 

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

 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2019/ZarradChairTxt2019.pdf:  لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

 الشبكة  على موقع   العلمية    الكراسي
/ScChair/IndexScChair.htmhttp://www.arabpsynet.com  

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