
 

 

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

 
 

   الديمقراطية في تونس تنتصر: 2019 أكتوبر 13
 ية التونسيةر ذ قيس سعيد رئيسا للجمهو استألا

 اخلص و اصدق التهاني لشعب تونس لتحقيقه الملحمة الكبرى  
    رإذا الشعــب يومــا أراد الحيــاة فـال بـــد أن يستجيب القــد           

  وال بـــد لليــــل أن ينجلـــي والبـــــد للقيـــــد أن ينكســـــر                                       
 
 
 

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
 2019 خريف  -صيف   - 26-25العدد   -  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

  وليد خالد عيد الحميد. د: المشرف -مقـاربة من منظور عربي... يةعقـابيل الصدمة النفسان: " الملف
 )2019اكتوبر    6" ( اللياقــــة النفسانيــة والفكريــة لالنســان العربــي" اليــــوم السنــوي الرابع لـ  عدد خاص بمناسبة

 الذكـــرى الرابعة لرحيل البروفيســــور محمــد احمــد النابلســـي
 ) تونس - الطب النفساني  ( جمال التركي  . د: رئيس التحرير

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد 
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=386&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  

 

 2019 شتاء - 27العدد   -  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" ...قريبـــــــــــــــــــــــــــــــا
 دمحم الميـــر. د. أ: المشـــرف - "السيكولوجيـــا في خدمـــة االنســـان والمجتمـــع": " الملف

 استاذ علم النفس، المغرب  -بمناسبة تكريم البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو  عـــدد خـــاص  
www.facebook.com/photo.php?fbid=2398625540220539&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية
  2019صيف   62العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات "

  الجزائر  –بوروبة آمال  . د: إشـــــراف - يـــــــةانيـــــــــة العربيــــــة واضطراباتهـــــا النفسالشخص: 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 
  t=382&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_produc  واإلفتتاحيةالفهرس  

  

  2019 خريف 63العدد  "   نفسانيـــــــــــــــــــات"  ...قريبـــــــــــــــــــــــــــــــا

 ) عدد خاص باألعمال المترجمة الى العربية (المستجدات في علوم و طب النفس  : الملف
  سامر جميل رضوان. د: إعداد  

www.facebook.com/photo.php?fbid=2394465313969895&set=a.153967724686343&type=3&theater  

 

  2019 أكتوبر 14  االثنين  136 -135 ددــالع                              ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2394465313969895&set=a.153967724686343&type=3&theater
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=386&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2398625540220539&set=a.153967724686343&type=3&theater


 

  ) االصدار الرقمي    (  "المتخصصة    النفسية الثقـافة" أرشيف   - 
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ -2005  أفريلعشر     السادسالمجلد    –الثاني و الستونالعدد    -

https://drive.google.com/file/d/11IdTVNUPDzcbOXzE5PE3xRNtOaA5e1fW/view?usp=drivesdk   
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP62.pdf 

  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  -2005 يوليوامس عشر  المجلد الخ  –والستون    الثالثالعدد    -
https://drive.google.com/file/d/11YUCz-h8PAPiS6wl7CG-aNoXYmOVBTbw/view?usp=drivesdk   

http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP63.pdf 
 
 

 )اصدارات حديثة  (   السلسلـة المكتبية - "الراسخون" -

  2019 خريف االصدار الثامن عشر، - 

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

 )السعودية(  صالح الصنيع. د.أ  ، ) تونس( جمال التركي  .د: تقديم - )السعودية( عـَْبـُد الـلّـِه الطـــَّـارِقِـي  .د -
- http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 id_product=384&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?:ةالفهرس والمقدمـ - 

 )اصدارات حديثة  (  سلسلة االدعية المأثورة في التراث العرباسالمي -" إذا دعـــان... قريــب"  -

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

  " ـل رَّبِّ اْرَحْمُهَمــــــــا َكَمــــــــا رَبَّيـَانِـــــــــي َصِغيــــــــرًاَوقُــــــ"  
 d_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=382&controller=product&i   

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

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1102416883481200&set=a.308761169513446&type=3&theater 

 )اصدارات حديثة  (  "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     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=378&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  

    2019 خريف التاسع عشر، االصدار ...قريبـــــــــــــــــــــــــــــــا - 

 )األردن( وليد سرحان   – الفصام - 
 www.facebook.com/photo.php?fbid=2394367687312991&set=a.153967724686343&type=3&theater 

  

  )اصدارات حديثة  (   " هــــــااسوّ  ومـا "  السلسلـة المكتبية - 
ــا ومـا"  -  ــاالص" سوّاهــــ ــ  صادق السامرائي -  )240إلى العدد    211لعدد  من ا(   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 

 

https://drive.google.com/file/d/11IdTVNUPDzcbOXzE5PE3xRNtOaA5e1fW/view?usp=drivesdk  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=234&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&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=382&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&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=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=233&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2394367687312991&set=a.153967724686343&type=3&theater 
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP62.pdf
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP62.pdf
https://drive.google.com/file/d/11YUCz-h8PAPiS6wl7CG-aNoXYmOVBTbw/view?usp=drivesdk  


  )اصدارات حديثة  (   " و التطور  نساناإل"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال -  
    2019 ربيع    ،19اإلصدار  "  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     

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

  )إصدارات حديثة  (  " نفسانـــي"  العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  2019ربيع    - 60اإلصدار    "  نفسانـــي"  - 

ـــال المعرفــــي... الذاكـــرة العاملــــة  ــــــرمحمــــد المي: 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 

 

  

  ييحيى الرخاو  .د.أ - )4الحلقة  (الفصل الثانى  “ بين األيديولوجيا والتطور  : الطب النفسى”: كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD061019.pdf  

  ييحيى الرخاو  .د.أ - )الحلقة الخامسة(“ ن الحرية والجنون واإلبداعع”: الكتاب الثالث…… *  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051019.pdf  

   حعن عبدالباري قـاسم صالم. د.أ:إشراف ومراجعة -  .. سبع خطوات لمنع القـلق من إعاقة حياتك ... عالج القـلق 
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR40MaanLeahyAnxietyTreatment.pdf  

  صادق السامرائي. د – !!النقد المعهود والعقـل المفقود؟
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiLostMind.pdf 

 ييحيى الرخاو  .د.أ -  ..   التفكير   حرية) وموقف . …  مقتطف: (األربعاء الحر
//www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021019.pdfhttp:  

 ييحيى الرخاو  .د.أ -) 3الحلقة  (الفصل الثانى  “ بين األيديولوجيا والتطور: الطب النفسى”: كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290919.pdf 

 ييحيى الرخاو  .د.أ - ) الحلقة الرابعة(“ عن الحرية والجنون واإلبداع”: الكتاب الثالث
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280919.pdf 

 ييحيى الرخاو  .د.أ - ) الحلقة الثالثة(“ عن الحرية والجنون واإلبداع”: الكتاب الثالث
fhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210919.pd 

  ييحيى الرخاو  .د.أ - ) 2الحلقة  (“ بين األيديولوجيا والتطور: الطب النفسى”: من كتاب
19.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD2209 

 ييحيى الرخاو  .د.أ - ) 1الحلقة  (“ الطب النفسى بين األيديولوجيا والتطور”: كتاب
19.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD1509 

 ييحيى الرخاو  .د.أ - )الحلقة الثانية) (1(“ جدلية الجنون واإلبداع”: الكتاب الثالث  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140919.pdf 

  ييحيى الرخاو  .د.أ - )ألولى  الحلقة ا) (1(“ جدلية الجنون واإلبداع”: الكتاب الثالث
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080919.pdf 

 
  

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

  /https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos: لتقديم الترشحاتدعوة  

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=372&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=371&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=368&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=367&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa246-220719.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD061019.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD051019.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD021019.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290919.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280919.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210919.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220919.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD150919.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140919.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD080919.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR40MaanLeahyAnxietyTreatment.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR40MaanLeahyAnxietyTreatment.pdf


 
-  

 

 

 

 " 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: رشيح الشخصياتدعوة لت - 

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

 ) 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   

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

   2019العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3  
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