
TheFifthWeek'sAnnu
al-DELL.doc

ــة1.1 ــدارات المكتبيــ  اإلصــ
ـور -  docx.- زيـع

 

 
  *** *** ***كل عام و انتم وأمتنا واالنسان في العالمين بخير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  االسبوع السنوي الثاني الشتراكات العضوية وخدمات االعالن  
  2021للعام  " موسسة العلوم النفسية العربية  " في  

 2021فيفري   10إلى    04من  
 2021ية الشرفية للعام  العضو   -" عضوية الشريك الذهبي   -2021فيفري   4يوم   -

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

 2021عام  العضوية الفخرية لل  -" الشريك الماسي- 2021فيفري   5يوم   -
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3 

 
 
 

  2021للعام  "  فــــي العلـــوم النفسانيــــة  المفـلحــــون"
    )العراق – الطب النفساني ( صادق السامرائياالستاذ الدكتور   ميتكر 

 2021لشبكة العلوم النفسية العربية للعام  "البحث العلمي"بمناسبـة إطالق اسمه على جائزة  
 Muflehun2021.pdf-Al-ize2020/Prizeshttp://arabpsynet.com/Prizes/Pr 

 
 
 

 آخر االصدارات )المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

 )عدد خاص( 2020 - 1شتاء   - 33العدد  

  اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي: الملف  

 طب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابتالذكرى االولى لوفـاة عميد ال بمناسبة احياء

  " نجم خَبا وعََلم فقدناه... عبد العزيز ثابت. د. أ:" 2الملف
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Thabet.pdf  

  "اللغة العربية والعلوم النفسانية:" 3فالمل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33ArabicLanguage.pdf  

 سعوديةال  –اليمن  / علم النفس   –معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3:   الفهرس واالفتتاحية

 )شهر جانفي( 33العدد  ملحق   -   بصائر نفسانية

  ترجمة الدكتور وليد سرحان -ي  ب النفســـي الطــر فالمختص  ورداكسفز  ـموج:اب  ـــكترض  ـع

 جمال التركي.د  : رافإش   -2021شخصية العام العربية في علوم وطب النفس    وليد سرحان الدكتور
 http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33-January2021.pdf  العدد   رابط:  

  January2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Content:   الفهرس واالفتتاحية
  )الجزء الثاني  (بصائـر نفسانيـة  " دليـــل مجلـة  

 2020 شتاء/  33الى العـــدد    24-23من العــدد   - فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf  
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  )دعوة للمشاركة(ملفـات األعداد القـادمة   -" نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"

  2021 -ربيع  /  34ملف العدد  

 قراءات سيكولوجية... الثورات العربية المكلومة: الملف  

 2021يصدر بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية  

  اريسب/ الطب النفساني، تونس    -الدكتور أحمد العش  : المشرف  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545191579203726&set=a.308761169513446 

  2021 -خريف  /  36ملف العدد  

 دمةنحو رعاية نفسانية لضحايا الص... بيروتشيمــــا: " الملف  

 2021أغسطس  /آب  4يصدر بمناسبة الذكرى االولى النفجار مرفـأ بيروت  

  )االمارات/ العراق    –الطب النفسي  (الدكتور وليد خالد عبد الحميد  : المشرف
to/?fbid=1545780962478121&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/pho 

  آخر اإلصدارات  )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات" 

  2020خريــــــــــــــف    – 68العدد  
 ) ربعلم النفس، المغ( عليوي عبد العزيز  . د: المشرف  -  "الرعاية النفسانية لألشخاص ذوي اإلعاقة": الملف

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=445&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=444&controller=product&id_lang=3:الفهرس واالفتتاحية   

  الخامسالجزء    - نفسانيات" دليـــل  

 2020خريـــف    –68العدد  إلى    2019صيـــف   –62العدد  من   - فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  
t=364&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_produc 

 الدراسات في علوم وطب النفسبنك االبحاث و " إثراء  

 2020 خريف 68العدد    - عشر  السابعالمجلد   -" نفسانيات"  العربية  مجلةالمن    األخيرالصادرة في العدد    باألعمال

cebook.com/photo/?fbid=1523128811410003&set=a.308761169513446https://www.fa  
  

  )دعوة للمشاركة(ملفـات األعداد القـادمة   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
  

  2021 ربيع – 70ملف العــــدد  

 رعلم النفس، الجزائ –حسينة زكراوي. د: المشرف    -اإلسالميالنفس وعلومها من منظور الفكر  : الملف

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545140495875501&set=a.308761169513446  
  

  2021صيف   – 71ملف العــــدد  

  علم النفس، الجزائر –غنية اعزيز  . د: المشرفة   -االضطرابات الرهابية في المجتمع العربي: الملف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545152652540952&set=a.308761169513446   

  

  2021خريف    – 72ملف العــــدد  

 المغرب  -خديجة زيدي  : المشرفة   -النفسانية للمسنين في العالم العربي  الرعاية الصحية: الملف

  بمناسبة اليوم الدولي للمسنين 2021أكتوبر    1يصدر يوم  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545162419206642&set=a.308761169513446 

  2022ربيع   – 74ملف العــــدد  

  "سياسة تدبير الصبيان عند علماء المسلمين" أو   سيكولوجية الطفـل في التراث العربإسالمي: الملف

 علم النفس، السعودية –عبد هللا الطارقي  . د. أ: المشرف  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1563156247407259&set=a.308761169513446  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545191579203726&set=a.308761169513446
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 النفسعرب إسالمي في التراث   المكتبية الرقمية  اإلصدارات "الراسخون"  سلسلة - 

  مصطفـــــى عشـــــوي.د   -اإلنســـان فـــي فكـــر ابـــن قيـــم الجوزيــــة

  )2021إصدار ثاني  (  2015  عشر     الثاني داراإلصــــ 

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3    الكتابشراء:  

 http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT12/eBT12AMCont&Pref.pdf:ةالفهرس والمقدمـ

  آخر اإلصدارات المكتبية المحكمة في علوم وطب النفس  اإلصدارات "  نفسانـــي"  سلسلـة - 

  آفـاق جديدة في التشخيص والمعالجة: االضطرابات التالية للصدمة ـةموسوعـــــــة الصدمـــــة النفسيـــــ
 ) االمارات  / العراق  (   وليــد خــالد عبد الحميــد. د -2020خريف  /  65االصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 roduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=435&controller=p :ةالفهرس والمقدمـ

 آخر االصدارات أفكار نفسية لحياة طيبة للدكتور السامرائي "وما ســــــوّاها  " سلسلة   - 

  صادق السامرائي. د -  أفكار نفسية  ...فـلنحيينه حياة طيبة
  2020 خريف  –االصدار التاسع  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=443&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
  com/index.php?id_product=442&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.:ةالفهرس والمقدمـ

 

  االصدارات آخر لألستاذ يحيى الرخاوي المكتبيــــة العلميةإصدارات   "اإلنسان و التطور" سلسلــــة   - 

  )الثالثالجزء  (  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

  )مصر( ـــاوي  بروفيســور يحيـــى الرخ -  2021  شتاء  24اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  

 االصدارات آخر  إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية" وفي أنفسكم" سلسلة -

ـــودة المك ــ ــ ــ ــ ـــول عـ ــ ــ ــ ــ ــــوتحـ ــ ـــ ــ    2020 خريف -22 االصدار -بـ

  التحليل النفساني، سوريا –مرسيلينا شعبان حسن  د  .أ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=434&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=433&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

ــادات   ...قريبــا ــ ــ ـــةال... شهـ ــ ــ ـــة الراهنـ ــ ــ ـــة العربيـ ـــور مدرســ ـــي زيعـ  )الجزء الثانـــــي( بحسب علـ

 ) تونس( جمال التركي  . اعداد واشراف د  - 2020خريف    - 23اإلصــــدار  

www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/photos/a.251121935275298/1504413696612776/?type=3&theater 
  

  

  صادق السامرائي  -28قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
  !!هل مات هارون الرشيد بالفتق الُمخَتِنق؟/ !!لعبة الدين والبالء/ !!ينقشون/ !!للكلمة قتلتها

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy28.pdf 

  صادق السامرائي  -27قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
  !!العمى العقـائدي/ !!لعباسيون بعد مقتل المتوكلا/!!السهللة/ !!الرؤوس الُمبرمجة باألضاليل

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy27.pdf 

  مرائيصادق السا  -26قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية  
  !!ُكِتَب علْيكْم الِقتال/ !!األقـالم الرَُوْيِبَضة/ !!المصلحة العامة والخاصة/ !!الفساد المؤزر  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy26.pdf 
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facebook.com/arabpsyfound/arbpsyfound.com                    يـر اإللكترونـالمتج: facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL180-181/NewsL180-181-050221.pdf           http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 دمحم السعيد عبد الجواد أبو حالوة: اختيار وترجمة-ونـــــــــــــــــــــوا الجنــــــــــــــــــــأوقف
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbouHalawa-StopTheMadness.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي. د - !!العرب وطب األطفـال
p://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiArabs&Pediatrics.pdfhtt  

 يحيى الرخاوي -“ من ذكاء الجماد إلى رحاب المطلق”مقدمة فى العالج الجمعى  : كتاب 
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD240121.pdf 

 صادق السامرائي  - !!سلمويه بن بنان طبيب المعتصم!! /رُفيدة األسلمية!!/ داود األنطاكي الطبيب الضرير

 260121.pdf-Makasabou2-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

 صادق السامرائي  -!!أبو تمام!!/ أبو زكريا الفرَّاء/ !!األوزاعي ومعنى الفقيه
 dfMaKassabu1.p-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai  

 صادق السامرائي  - !!خالد بن يزيد بن معاوية/!!اورديـــــالم/!!الحسن البصري
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow3-290121.pdf 

  صادق السامرائي  - !!ناصيف اليازجي والعربية/!!ن عبودمارو /!!بطرس البستاني
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow4-010221.pdf 

  ادق السامرائيص  - !!النرجسي وما ُيرسي )286( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa28300121.pdf-6 

  

 2021 للعامشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ - 

  العلوم النفسية العربية  لشبكة صادق السامرائيجائزة  

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf  دعوة للترشح للجائزة 
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الجوائز على الشبكةدليل  

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

  pdf-http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010.2021:  الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

  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: 2021للعام    دعوة لترشيح الشخصيات

 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  

 2021 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 

  "التالية للصدمةفي اإلضطرابات  الدراسات  و  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

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbouHalawa-StopTheMadness.pdf
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http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow3-290121.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow4-010221.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa286-300121.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2021.pdf
http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassikhoun2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2020.pdf 
http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm 
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