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http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa232-040319.pf  

  

  ... بخيركل عام وانتم  
التهاني  بأخلص  اتقدم اليكم  أن  ،  "شبكة العلوم النفسية العربية"ـوكافة اعضاء الهيئة العلمية واالستشارية ليشرفني  

 الوباء شر يكفينا ، وانسائال هللا العلي القدير أن يهدينا الصراط المستقيم  ، اإلضحى المباركوأصدق األمنيات بعيــد   
   ...والفتن الشرور واالمراض يالدنا بيجنّ و  السكينة علينا وينّزل  والبالء

  بلالتباس السُ حفظنا من الزيغ والضالل و و  ،لما فيه راحة بال االنسان وخير العباد في العالمينهللا  قنا  وفّ  
  قي خدمات الصحة النفسانية في اوطانناورُ  ،رفعة اللياقة النفسانيةمسعانا لما فيه  هللا في  وفق  

  التركي  جمال . د
 لكن تناله التقوى منكمو ....

 

 
  )آخر االصدارات  ( "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة

  

  )  الثالثالجزء    –عدد خاص  (   2020  صيف – 30العدد  
 الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة... »الكورونـا فـايروس«جائحة  " : الملف  

  )  تونس - الطب النفساني  ( أحمد العش  . د.أ: المشرف
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=426&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=425&controller=product&id_lang=3   : واالفتتاحيةالفهرس  

  2020 صيف - 30العدد   جويليةملحق شهر  
  " 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -أحرشـــاو   البروفيســور الغالـــي":الملف

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs30/eJbs30-July2020.pdf  

 " شبكة العلوم النفسية العربية" بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس في  " إثراء  
 2020ربيع   29العدد    -المجلد الخامس عشر -" بصائــــر نفسانيــــة" االخير من مجلة  باالعمال الصادرة في العدد  

67724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2840834439332978&set=a.1539 

   األعــــــــــــــــــداد القـادمـــــــــــــة  " نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر" مجلــــة
  

   ...دعوة للمشاركة - 2020  خريف – 31العدد  

 " معــا، ال للوصمـــة... المـــرض النفسانـــي: الملف  

 ) مصر -الطب النفساني  ( لطفي الشربيني  . د: .المشرف على الملف
 https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1239926213021851/?type=3&theater 

   ...دعوة للمشاركة - 2020  شتاء – 32العدد  

 اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي: الملف  

 )السعودية  –اليمن  / علم النفس  (معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف على الملف

 )الدعوة مفتوحة: ( المشرف  -" نجم خَبا وعَلَم فقدناه... عبد العزيز ثابت. د. أ: ملحق الملف
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049475015135585&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 

  2020 جويلية 29   اإلربعاء 160-159 ددــالع                                ةالعربي العلوم النفسية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=426&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=425&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs30/eJbs30-July2020.pdf 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2840834439332978&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1239926213021851/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049475015135585&set=a.153967724686343&type=3&theater


 

  )آخر االصدارات  (  " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

  2020صيف   – 66العدد  
 التداعيات على الصحة واللياقة النفسانية... والحجر المنزلي 19 -جائحــة كوفيد  : الملف

  )  المغرب -الطب النفساني  ( الغالي أحرشاو  . د.أ: مشرفال
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=403&controller=product&id_lang=3  : فتتاحيةواالالفهرس  

 " م النفسية العربيةشبكة العلو " بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس في  " إثراء  
 2020 صيف   66العدد     -نفسانيات" العربيةمجلة  الباالعمال الصادرة في العدد االخير من  

7594616328&set=a.153967724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=295466   
 

 ) دعوة للمشاركة( " نفسانيـــــــــــــــــــات"  العربية المجلة
  2020صيف   – 67العدد  

 ) الجزائر، الكويت  -علم النفس  ( وي  مصطفــى عشــ. د.أ: المشرف  -ثـــم النفـــس الحديــــــات علاتجاهـــ: الملف
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2845263322223423&set=a.153967724686343&type=3&theater   

 2020 خريف – 68العدد  
 ) علم النفس، المغرب( عليوي عبد العزيز  . د: المشرف  -  "اقةالرعاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلع": الملف
 erhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049108085172278&set=a.153967724686343&type=3&theat  

 

  ) دليــــــــــــل االعـــداد السابقـــــــة(  " نفسانيـــــــــــــــــــات"  العربية المجلة 
 )2020صيف   ( 66دد  ــالعإلى      ) 2019صيف  ( 62دد  ــالع  منالدليل  

   http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  :الرابط على الموقع العلمي
  troller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&con: الرابط على المتجر اإللكتروني

  )فـلسطين  (  االجتماعية و التربوية العلوم في أبحاث - "جامعـــــــــة" مجلــــــة  
  

 الغربية بافة -)م.ج( القـاسمي أكاديمية تصدرها محكمة مجلة )2020(عدد خاص   23العدد  
 المعرفة تنشر و تبحث فـلسطينيات أكاديميات

23.pdf-http://www.arabpsynet.com/Journals/AlJame3a/AlJame3a   
  

  
  
  
  

  صـــــادق السامرائــــي -!!الِقوى العقـلية والحالة النفسية للكراسي
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMH&Politics.pdf 

  علي عبد الرحيم صالح  - ة  ــــــــــــــــــــــــوف من الكمامـــــــــــــــــــالخ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho-BavetToPhobia.pdf 

  قـاسم حسين صالح -) علي الوردي أنموذجا( والعلماء خالدون  الطغاة زائلون
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimAlwirdiAly.pdf 

 خالد الفخراني - )19أزمة كيوفيد  ( غية والكوارث الطبيعية  المرونة الدما
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhrany-Neuroplasticity.pdf 

  خالد الفخراني - تحديات التكامل العالجي :فسية المختلفةالجمع بين أفكار وأساليب المناهج العالجية الن
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhrany-Psychotherapy.pdf 

 البشير معمرية - يـــــــــــــــــــــر العلمـــــــــــــــــــة النشـــــــــــــــلغ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-LanguageSciPublishing.pdf 

 البشير معمرية - يا أبناء وطني األعزاء" تمركلوا"
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-TaMerkelow.pdf 

  البشير معمرية - والموضوعية والذاتية في العلم   "ضربة الجنفرضية  "و  واالستقرائيون، كارل بوبر  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-Popper&JinnStroke.pdf 

ــي -!!اويــــــــــــــــــــــــــــى الرخــــــــــــــــــــــــــيحي   صـــــادق السامرائــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPoemRakhawy.pdf 

 سامي مقـالتي  - زبير بن مبارك -إسهامات األستاذ بن سماعيل في الطب النفسي الثقـافي في الجزائر
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZoubirPrBenSmail.pdf 

  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=403&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2954667594616328&set=a.153967724686343&type=3&theater 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2845263322223423&set=a.153967724686343&type=3&theater  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049108085172278&set=a.153967724686343&type=3&theater 
http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Journals/AlJame3a/AlJame3a-23.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiMH&Politics.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho-BavetToPhobia.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimAlwirdiAly.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhrany-Neuroplasticity.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhrany-Psychotherapy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-LanguageSciPublishing.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-TaMerkelow.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-Popper&JinnStroke.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPoemRakhawy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZoubirPrBenSmail.pdf


ــي - !!تجليات زهير بن أبي سلمى وموقفه من الحرب   )264( ومـا سـواهـــــا    صـــــادق السامرائــ
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa264-210720.pdf 

ــي - !!الحكام العرب وجنون الكرسي)263( ومـا سـواهـــــا   صـــــادق السامرائــ
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa262-080720.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي -!! قراءة نفسية لوصية إبن مسكويه )262( ومـا سـواهـــــا
080720.pdf-Sawahaa262http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMa  

 
 

  )آخر االصدارات  (  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة - 

 الوقـايــــة والعــــالج... االحتــــراق المهنــــي - 2020 صيف  /  64االصدار  
  اــنرولكوحمايــة االطقــم الصحيـة في الخطــوط االولى لمحاربــة جائحــة ا

  )تونس   –الطب النفساني  ( جمــال التركــي. د: تقديــــم) العراق(  لحميــد  وليــد خــالد عبد ا. د
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3 :الكتاباء  شر    

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=423&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  ) ـــــــــل االصداراتدليـــ(  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة
 )2020 ( 64دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

   apneBook3.pdf  -Aldaleel-http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF  :الرابط على الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3: بط على المتجر اإللكترونيالرا

 )آخر االصدارات  (  " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -
 

ــاألص ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــول االجتماعيـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــة والتاريخيـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــة لإلرشـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ادـــ
  د خالـــد إبراهيـــم الفخرانـــي.أ -  2020 صيف العشرون،الواحد و  االصدار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=418&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
   d.com/index.php?id_product=417&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfoun:ةالفهرس والمقدمـ

  ) دليــــــــــــل االصدارات(  " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية

 ) 2020 صيف (21العـــدد   الـى    )2013شتـــاء  (  1العــدد   من  الدليل  

   Aldaleel.pdf-http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA  :الرابط على الموقع العلمي
 d.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfoun: الرابط على المتجر اإللكتروني

  )آخر االصدارات  (   " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 

ــالج الجمعـــى من ذكاء الجمــــاد إلى رحــاب المطلـــق: مقدمة فى"   ”العـ
  )مصر( رخـــاوي  بروفيســور يحيـــى ال -  2020  ربيع  ،21اإلصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=411&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=410&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 )آخر االصدارات  (  "الراسخون"  السلسلة المكتبية -

 )ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  والقُرآُن الَكريمُ   النَّْفِسيُّ   الُمْصطـََلحُ (" ..ُكــــــــلُّ َنْفــــــــسٍ " 

 2019 خريف اإلصدار الثامن عشر،
 )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     

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

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa264-210720.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa262-080720.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa262-080720.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=423&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf    
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=418&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=417&controller=product&id_lang=3
: http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=411&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=410&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3


  
-  

 

 

 

  اصـــدارات نفسانيـــــة اساسيــــــة - 
 52كتـــاب االسبـــوع رقم   -

  معن عبدالباري قـاسم صالح :إشراف ومراجعة -مقدمة: تاريخ الكذب
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR52MaanHistoireDuMensonge.pdf 

 51كتـــاب االسبـــوع رقم   -
  معن عبدالباري قـاسم صالح :إشراف ومراجعة - الجنون في غياهب السجون

.pdfBR52MaanHistoireDuMensongehttp://www.arabpsynet.com/Documents/  
  
  

 2020 للعامشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ - 
 لشبكة العلوم النفسية العربية  قـاسم حسين صالح  جائزة  

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf  :دعوة للترشح للجائزة 
   htmhttp://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize. الجوائز على الشبكةدليل  

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 الجوائز على المتجر اإللكترونيدليل  

 ) 2019الى العام    2010من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf 

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 
  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس -

  Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام   - 
 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون"التكريم بلقب  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
 ) 2020الى العام    2003من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2020.pdf  

 2020 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
  "في اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةو الدراسات   ألبحاثعبد العزيز موسى ثابت ل كرسي  "
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  : لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

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

   في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2020 العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3 

  الراســـــخ الشريــــكعصوية   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

   المميّــز  الماســـي الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

   الماســي لشريــــكاعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL159-160/NewsL159-160-290720.pdf             http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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