
 

 

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

 
  1441ةدـــــــــــة سعيـــــــــــــــــــــة هجريـــــــــــــــسنــ

 ...ـــرــــــــــــا بخيــــــــــــا وأّمتنــــــــــــــن وأوطاننـــــــــــــم ونحـــــــــــــام وانتـــــــــــــل عـــــكــ 
 لـــــــــــــــــــــر االمـــــــــــــــــــــي لنـــــا غيــــــــــــــــــــــــل بقــــــــــــــــــوهــــ

 راــــــــــــــــــــــر يســـــــــــــــــــــرا، إّن مع العســـــــــــــــــــــر يســـــــــــــــــــــاّن مع العسـ

 
   تطفئ شمعتها الثانية عشرة"  االنسان و التطور  "  اليوميةالنشرة  

  ... ر يحيى الرخاوي لهذا االنجاز الكبيراصدق واخلص التهاني الى البروفيسو 
 ...خير من يكرُّم و يجازي في نهاية النهاية كما عّلمتنا " هو  "   أن كان  

 بان تصله منا كلمات االعتراف والتقدير لهذا االنجاز الذي لم يسبقه اليه احد في العالمين ان نكرمه   حق له علينا  

 ... به عباده في العالمينزاده هللا بسطة في العلم و الجسم ونفع هللا

  ... وكل عام وحضرته بخير وصحة وعافية
  

  لمؤسسة العلوم للنفسية  النفسانيـللمعاجـم   رابع  ال وي  سبـوع السنـاال
  ) 2019 سبتمبــر 8 الـى2 مـن(اسبوع المعاجم    ـجبرنامــــــ

  المعجـــم الُموسَّـــع فــي علـــوم وطـــب النفـــسوم  ـي  : 2019 / 09/  02
  )العرب   النفس علماء و لالطباء شتركالم المعجم(  بالنفساني في العلوم والط  مالمعج :2018 / 09/  03
  المعجـــم المختص فــي علـــم النفـــس الجنســـي:  2018 / 09/  04

 المعجـــم الوجيـــز فــي علـــوم وطـــب النفـــس:   2018 / 09/ 05
 المعجـــم المختص فــي اضطرابــــات الوجـــــدان:  2018 / 09/  06
  ـسوم وطـب النففــي علـ  يـلتفـاعلم اـالمعج:  2018 / 09/ 07
   ةـــالنفسي ومـــالعل يــف"  المــاألع"  ةـموسوع:   2018/ 09/  08

 

 سلسلة االدعية المأثورة في التراث العرباسالمي - إذا دعـــان... قريــب"  -

  " دليل األدعية واألذكار"  -  2019األول صيف  الصدار  ا" - 
  بعد وفـاتهما –عند مرضهما   –في حياتهما   :الدعاء للوالدين

  ــل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا َكَمــــــــا رَبَّيَـانِـــــــــي َصِغيــــــــرًاَوقُـــــ 
 _lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id   

  2019الثاني  خريف   إلصدارا" : قريبا   - 
 " رضالُدعَــــاُء فـــي الصحــــة والمـــ "

 نواذا مرضــــت فهــــو يشفيــــــ
.com/photo.php?fbid=1102416883481200&set=a.308761169513446&type=3&theaterhttps://www.facebook  

  

  2019 أوت  30  الجمعة  130 -129 ددالع                              ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1102416883481200&set=a.308761169513446&type=3&theater


 

 اصدارات حديثــــة - "أنفسكم  وفي"  السلسلة المكتبية -

    2019 صيف لثامن عشر،ا االصدار - 

ــــق ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  )األردن( وليد سرحان   – القـل

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 - 

ــ ــ ــ ـــاباإلكتئــ ــ  )األردن( وليد سرحان   –ـ

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 صيف 18العـــدد  الـى   األولالعــدد    من  ( الدليـل  "أنفسكم وفي"  -
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3  

  

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

  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 

 

  اصدارات حديثــــة -  " و التطور  اإلنسان"  يةسلسلــــة المكتبيــــة العلمال - 
    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     

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

  اصدارات حديثــــة  - " نفسانـــي"  العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  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     

 uct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=367&controller=prod: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 

   السلسلـة المكتبية - "الراسخون"

 ...قريبـــــــــا  - 2019ربيع   االصدار الثامن عشر،

 )رََسةِ ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَما الُمْصطـََلُح النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريمُ ("!..ُ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 
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    حديثــــة دوريـــات - " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية
  2019صيف   62العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات" 

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

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

  )2019 صيف   62 العـــددبداية من  (دليـل  ال   نفسانيـــــــــــــــــــات
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3  

  

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

  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  

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

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

 

  )إصدارات رقمية  ( علـــوم وطــب النفــــس  من أرشيف الدوريات العربية في  
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  - 2004يناير   – 15المجلد    –57 العدد – الثقـافة النفسية

https://drive.google.com/file/d/1CeZFwGiiyUdhwKXbm2gGv_bmksnhn3Tg/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP57.pdf  

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2003  كانون الثاني/ يناير   – 14المجلد    –56 ددالع – الثقـافة النفسية

https://drive.google.com/file/d/10Hc6iwjhQ49BHR74vzka6wPEeXmRjudg/view?usp=drivesdk    
 http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP56.pdf  

 دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2003  يوليو    -14المجلد   – 55العدد   – الثقـافة النفسية
https://drive.google.com/file/d/10DCLQK2N1_03GAdm2j6PHaZHuuaNkcqz/view?usp=drivesdk   

 http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP55.pdf  

 دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2003  نيسان/ ابريل   -14المجلد   – 54العدد   – سيةالثقـافة النف
https://drive.google.com/file/d/109umBQprYHsnUZy_eSN0vmPerAZd5DWQ/view?usp=drivesdk  

 http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP54.pdf  
 
 

  صادق السامرائي.د  -)3!! (صوت الحياة  ) 247( ومـا سـواهـــــا
 190819.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa247 

  

 ســـداد جواد التميمي. د - هـ وابجدية المحبة1400عيد األضحى  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSudadAdha&LoveAlphabet.pdf 

 
  
 

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

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

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=366&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&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=382&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=363&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP57.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP56.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP55.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP54.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CeZFwGiiyUdhwKXbm2gGv_bmksnhn3Tg/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/10Hc6iwjhQ49BHR74vzka6wPEeXmRjudg/view?usp=drivesdk   
https://drive.google.com/file/d/10DCLQK2N1_03GAdm2j6PHaZHuuaNkcqz/view?usp=drivesdk  
https://drive.google.com/file/d/109umBQprYHsnUZy_eSN0vmPerAZd5DWQ/view?usp=drivesdk 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa247-190819.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSudadAdha&LoveAlphabet.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 -

  شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفستكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها   -
  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  الشخصيات  
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
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 
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