
 

 

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

 
  ) 2019سبتمبر   14(  " لتوطيــن العلــوم النفسانيــة  الرابعاليـــوم السنــوي  

 ، الذكرى السابعة لفـاجعة اختفـاء البروفيسور عمر هارون الخليفة2019سبتمبر   14السبت  
www.facebook.com/photo.php?fbid=10155528656316761&set=a.10150403803236761&type=3&theater 

 المتعلقة بالتوطين   للبروفيسور الخليفة العلمية  األعمالالمكتبية و    اإلصدارات إهداء
 ) 2014خريف  (  43العدد   "  -انياتنفس" المجلة العربية  

  األعمال الكاملة    2014البروفسور عمر هارون الخليفة الذكرى الثانية لالختفـاء  : عدد خاص  
 )تونس(جمال التركي  : المشرف على الملف

 //www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=114&controller=product&id_lang=3http: 

 Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ43/apnJ43 :رابط الفهرس و اإلفتتاحية

 ) 2017صيف و خريف  ( 55-54العـــدد  "  -نفسانيات" عربية  المجلة ال
 )المغرب( الغالي أحرشاو  : المشرف   -  "توطيـــن العلــــوم النفسانيـــة: "الملف

dex.php?id_product=308&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/in 

  على المتجر اإللكتروني رابط الفهرس و اإلفتتاحية
er=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=307&controll 

  على الموقع العلمي رابط الفهرس و اإلفتتاحية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ54-55/apnJ54-55-Content.pdf  

 HTM-55/apnJ54-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ54.55: ملخصـــات كامــل العــدد

  ) 2011صيف   -ربيع  (  20العدد   - "نفسـانـــــي" تاب العربي الرقمي  سلسلة الك

 ) السودان( عمر هارون الخليفة  . د. أ- آفـاق توطين علم النفس في العالم العربـي
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=185&controller=product&id_lang=3 

  "و فـــي أنفسكــــم: "سلسلة الكتـــاب العربــي الرقمي  من   ) 2013شتاء  (  1العدد   
 )السودان( عمر هارون الخليفة  . د.أ - !دماغ أمة في خطر 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=221&controller=product&id_lang=3 

   2017    خريف& صيف   55-54ملحق العـــدد   -" نفسانيات" المجلة العربية  
 )المغرب( الغالي أحرشاو  : المشرف   -  "توطيـــن العلــــوم النفسانيـــة: "الملف
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=309&controller=product&id_lang=3 :يعلى المتجر اإللكترون

 55Annexe.pdf-55/apnJ54-www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ54 :على الموقع العلمي

  )ملف خاص  (  2012خريف     7العدد   -مجلة بصائر نفسانية  

  
  

  ) 09/2019/ 8 - 2(  ة  لمؤسسة العلوم للنفسيةللمعاجـم النفسانيـ الرابع   السنـوي    األسبوع  

  السبوع  ا  برنامـــــــج
 المعجـــم الُموسَّـــع فــي علـــوم وطـــب النفـــسوم  ـي  : 2019 / 09/  02

id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&  

  )العرب   النفس علماء و لالطباء المشترك المعجم(  بالنفساني في العلوم والط  مالمعج :2018 / 09/  03
&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46   

  

  2019 سبتمبر  13  الجمعة  132 -131 ددالع                              ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

ملـــــف الذكـــــرى األولــــى لفـاجعــــة اإلختفــــاء . . .  البروفســـــــــــــور عمـــــــــــــر خليفـــــــــــــة الهـــــــــــــارون  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs7/DocJ36KhaleefaFile.pdf
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  المعجـــم المختص فــي علـــم النفـــس الجنســـي:  2018 / 09/  04
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  

  المعجـــم الوجيـــز فــي علـــوم وطـــب النفـــس:   2018 / 09/ 05
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  

  المعجـــم المختص فــي اضطرابــــات الوجـــــدان:  2018 / 09/  06
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  

   

  ـسوم وطـب النففــي علـ  يـم التفـاعلـالمعج:  2018 / 09/ 07
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=4  

   ةـــالنفسي ومـــالعل يــف"  المــاألع"  ةـموسوع:   2018/ 09/  08
egory=35&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_cat  

 

  سائل الجامعية في علوم وطـب النفـسالالدكتـوراه و   أطروحاتفصل  :  2019خريف  / صيـــف  
ــات  الاثراء قـاعدة بيانات االبحاث والدراسات بملخصات ا  ورسائل ختم الدراسات الجامعية طـروحــ

 لـى قـاعـدة البيانـاتملخص أطروحتك أو بحثـك لشهادة الماستر ا أضـف
 http://arabpsynet.com/these/ThesForm.htm 

 صفحـــة البحــث في قـاعـدة ملخصات االطروحات و ابحاث الماستـــر
bpsynet.com/these/default1.asphttp://www.ara  

  
 

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

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

  َمــــــــا رَبَّيَـانِـــــــــي َصِغيــــــــرًاَوقُـــــــل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا كَ  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&id_lang=3   

  )قريبا  ( 2019الثاني  خريف   إلصدارا  - "  دليل األدعية واألذكار"  - 
 واذا مرضــــت فهــــو يشفيــــــن -الُدعَــــاُء فـــي الصحــــة والمـــرض "

oto.php?fbid=1102416883481200&set=a.308761169513446&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/ph 
 

 اصدارات حديثــــة - "أنفسكم  وفي"  السلسلة المكتبية -

    2019 صيف الثامن عشر، 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     

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

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

  نفسية كارأف...  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

  اصدارات حديثــــة -  " و التطور  اإلنسان"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
    2019 ربيع    ،19الصدار  ا"  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     

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

 

 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
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=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=371&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/these/ThesForm.htm
http://www.arabpsynet.com/these/default1.asp
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=4


  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     

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

 

    حديثــــة دوريـــات - " اتـــــــــــــــــــنفساني"  ة العربيةالمجل
  2019صيف   62العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات" 

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

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

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

  )إصدارات رقمية  ( وم وطــب النفــــس  ــعلـــمن أرشيف الدوريات العربية في  
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -  2004  يوليو– 15المجلد    –59 العدد – الثقـافة النفسية

https://drive.google.com/file/d/1-apDqJ8O1_AmoptvYTULM83tR3sZi2Mj/view?usp=drivesdk    
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP59.pdf  

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2004  أبريل /نيسان   – 15المجلد    –58 العدد – الثقـافة النفسية

https://drive.google.com/file/d/1-LN0GbLvDS4hb0PELjqmBCGdHEghnK19/view?usp=drivesdk   
 http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP58.pdf  

 
 

 صادق السامرائي.د -!!ح؟أيهمـــــــــــــــا أصلــــــــــــــح لألمــــــــــــــة الكفــــــــــــــاح العقـلــــــــــــــي أْم المسلــــــــــــــ -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMentalStuggleOrArmed.pdf 

  دمحم منشد.ح  –علي عبد الرحيم   - ...فضيلة الصبر في الحياة اليومية   -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyTheVirtueOfPatience.pdf 

 صادق السامرائي.د - ! وعيتهـــــــــــــــــــا بقـلبــــــــــــــــــــي -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiConsciousnessInMyHeart.pdf 

 صادق السامرائي.د -!!  الظاهـــــــــــــــرة المغفولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة" يريـــــــــــــــــــــــدُ  -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWantsFooledPhenomenon.pdf 

  صادق السامرائي.د -) 1!! (على هامش التغيير) 248(ومـا سـواهـــــا   -
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa248-090919.pdf 

  قـاسم حسين صالح.د.أ  -تحديات تواجه العلماء والمفكرين العرب في تحقيق التغيير   -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimChallengesFacingScientists.pdf 

  عبد الحافظ الخامري -استكشدرات اإلنسان الُمتَجاًهلة واستثمارها: الباراسيكولوجي):58(ثقـافة نفسانية   -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhamiryCultPsy58.pdf 

 رمضان زعطوط. د - ...الراحلة في اإلبل المئة...الى جمال تركي ومؤسسته -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZaatoutAPN.pdf 

  رمضان زعطوط. د - "حــــــــــــالمصطل"م  ــــــــــــة العلــــــــــــوبداي... اــــــــــــهي كينونتن  اـــــــــــــلغتن -
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZaatoutAPN2.pdf  
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https://drive.google.com/file/d/1-LN0GbLvDS4hb0PELjqmBCGdHEghnK19/view?usp=drivesdk  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMentalStuggleOrArmed.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsyTheVirtueOfPatience.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiConsciousnessInMyHeart.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWantsFooledPhenomenon.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa248-090919.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimChallengesFacingScientists.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhamiryCultPsy58.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZaatoutAPN.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZaatoutAPN2.pdf
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  2020/ 01/ 30-29-العراق  – والنفسية التربوية للعلوم األول الدولي العلمي المؤتمر -

Iraq.pdf-ICEPS-26-http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBS25  
  2019 نوفمبر 28 - 27 -الجزائر   -اقــع وآفــواق ... اتــــالفصام ولــي حــدولال  رــمؤتمال -

SchizoOranAg.pdf-26-http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBS25 

 
 

 "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 مي للشبكةجوائز البحث العلدليل  

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

  أسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفستكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لت -
  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 " 

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

 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  
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