
 

 

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

  العربية النفسية العلوم مؤسسة
  2019عطلــــة سنويــــة  

  يدخل الفريق العامل في مؤسسة العلوم النفسية العربية في عطلة سنوية
    أوت  25اوت الى غاية االحد    11بداية من االحد  

    اوت  26االثنين  م   يو العودة الى العمل ان شاء هللاتكون  
  وانتم الخير/ كل عام وانتم بخير  

  انية وخدماتها الصحية في اوطاننابكم نرقى و معكم نسير الدرب رفعة بالعلوم النفس
  

  1440/  2019اإلضحى المبـــارك  التهانـــي بعيــد    أجمـــل
وكافة اعضاء الهيئة العلمية واالستشارية لشبكة العلوم النفسية    اتقدم اليكم باسم  إلضحى المبارك  بمناسبة عيــد ا 

  األمنياتوأصدق   التهاني    العربية، بأخلص  
سائال هللا العلي القدير أن يهدينا الصراط المستقيم لما فيه راحة بال االنسان وخير العباد في العالمين وأن يحفظنا من    

     الزيغ والضالل ومن التباس السبل
  وان يوفقنا لما فيه رفعة اللياقة النفسانية ورقي خدمات الصحة النفسانية في اوطاننا 

 ميع بخيروكل عام وانتم والح
  جمال التركي . د

  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية
  
  
  

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

  الجزائر  –بوروبة آمال  . د: إشـــــراف - يـــــــةانالشخصيـــــــــة العربيــــــة واضطراباتهـــــا النفس: لفالم
  ) تونس -الطب النفساني  (  -جمال التركي  . د: رئيس التحرير

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=381&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد 
  ?id_product=382&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php  واإلفتتاحيةالفهرس  

  )2019 ربيع   61العـــدد الـى   ) 2013 ربيع   -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 - "ـاب والصحـــــة النفسانيــــــةالتطــــــرف واالرهــــ :فلملا
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=363&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد  

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

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

  2019 أوت  09  الجمعة  128 -127 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=362&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=364&controller=product&id_lang=3


 

  بملخصات االبحاث و الداراساتإثراء قـاعدة البيانات  
  "نفسانيات" 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  

  )إصدارات رقمية  ( علـــوم وطــب النفــــس  من أرشيف الدوريات العربية في  
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2003  كانون الثاني/ يناير   – 13المجلد    –53 العدد – قـافة النفسيةالث

https://drive.google.com/file/d/101OXGknXweqnaOdX1d5JSaDjHxKzyJeo/view?usp=drivesdk  
 http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP53.pdf  

 دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2002   أكتوبر/ تشرين األول    -13المجلد   – 52العدد   – الثقـافة النفسية
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP52.pdf  

 دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2002  يوليو/ تموز    -13المجلد   – 51العدد   – الثقـافة النفسية
https://drive.google.com/file/d/101OXGknXweqnaOdX1d5JSaDjHxKzyJeo/view?usp=drivesdk  

 http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP51.pdf  

 دمحم أحمد النابلسي. د.أ  - 2002أبريل    /نيسان    -13المجلد   – 50العدد   – الثقـافة النفسية
https://drive.google.com/file/d/1-pHTTZfnnhRVlq6zx3kIDVswxVYRgjbF/view?usp=drivesdk    

 http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP50.pdf  
 

 

 "أنفسكم  وفي"  السلسلة المكتبية: اصدارات حديثــــة -

   2019 صيف الثامن عشر، االصدار - 

ــالقـل ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  )األردن( وليد سرحان   – قـ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=379&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=378&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

   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  
 hp?id_product=373&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.p:ةالفهرس والمقدمـ

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

 

   "هــــــااسوّ  ومـا "  السلسلـة المكتبية: اصدارات حديثــــة - 
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     

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

 

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

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

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

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=374&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=373&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=376&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=372&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=379&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=378&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=334&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
https://drive.google.com/file/d/101OXGknXweqnaOdX1d5JSaDjHxKzyJeo/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/101OXGknXweqnaOdX1d5JSaDjHxKzyJeo/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/101OXGknXweqnaOdX1d5JSaDjHxKzyJeo/view?usp=drivesdk 
 http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP53.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP52.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP51.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP50.pdf


 
- 

 إذا دعـــان... قريــب" السلسلـة الرقمية   ...قريبـــا -

  2019صيف   األولالصدار  ا " دليل األدعية واألذكار"  - 
  َوقُـــــــل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا َكَمــــــــا رَبَّيَـانِـــــــــي َصِغيــــــــرًا :الدعاء للوالدين

 وفـاتهمابعد   –مرضهما   عند – حياتهما  يف 
www.facebook.com/photo.php?fbid=2261246640625097&set=a.153967724686343&type=3&theater-   

   " نفسانـــي"  العربـي الكتــاب سلسلـة:  اصدارات حديثــــة - 
  2019ربيع    - 60االصدار    "  نفسانـــي"  - 

ـــال المعرفــــي... الذاكـــرة العاملــــة  محمــــد الميــــــر: ترجمة   - الذاكــــرة 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     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=367&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
 )2019 ربيع   61العـــدد الـى    ) 2013 ربيع   -شتاء  (    38-37العــدد   من  ( دليـلال" نفساني"  -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=266&controller=product&id_lang=3 

  "الراسخون"  السلسلـة المكتبية

 ...قريبـــــــــا  - 2019ربيع   االصدار الثامن عشر،

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

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

 
 

 صادق السامرائي.د - )2!! (صوت الحياة  ) 246(ومـا سـواهـــــا  
 220719.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246 

 قـاسم حسين صالح.د.أ  ليس سهال الطريق الى الحرية  .. نيلسون مانديال
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQuassimNelsonMandela.pdf 

 صادق السامرائي.د– !!األدمغـــة المدرّعـــة
 dBrains.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiArmore 

  صادق السامرائي.د - !!*تحية للشعب التونسي المقدام
 http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiGreetingsTunisianPeople.pdf 

  علي عبد الرحيم صالح: ترجمة -  الصدق والثبات: يمة  مقياس الخوف من العالقة الحم
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyIntimacyMotivation.pdf 

  صادق السامرائي.د - )1!! (ــــــــــــــــــــــــاة  صــــــــــــــــــــــوت الحي)245(ومـا سـواهـــــا  
 150719.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa245 

 علي عبد الرحيم صالح - واعدة العاطفيةقياس العنف ضد الشريك الحميم في عالقـات الم
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliIntimatePartnerViolence.pdf 

 ييحيى الرخاو . د.أ -  داوستاشىعصمت  “ بالزمن   واإلحساس   القيس   امرؤ”   ) وموقف . …  مقتطف(
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD100719.pdf 

  يالرخاو .ي -)من ؟ 3] (جدلية الحلم والشعر والجنون[حركية الوجود وتجليات اإلبداع  : الكتاب فى حلقـات
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220619.pdf 

 
 

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

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

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

)*1-2-3(

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
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=266&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2261246640625097&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2


 
  

 

 

 

 " 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 - 

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

 ) 2019الى العام    2003من العام  ( مةالمكرّ الطبنفسانية والعلمنفسانية  خصيات  الش
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf  

 ة  ــنفسانيات الــاث 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
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm  

 
  

 

   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 الشريــك
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 بــــيالذه الشريــك
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3  

  

  لعلوم النفسية العربيةالدعاية واإلشهار بالشبكة و بالمتجر اإللكتروني لمؤسسة ا  إعالنات

  إعالنات المتجر اإللكتروني بمؤسسة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3 

 إعالنات شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3 
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