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 البروفيسور مالك بابكر بدري في ذمة هللا
 العالم العربي و االسالمي يفقد علما من اعالم علوم النفس

 المصاب جلل والخطب عظيم
االستاذ الدكتور مالك بابكر بدري، أحد أعمدة علم النفس والرائد في  انتقـل الى رحمة هللا تعالى اليوم في ماليزيا، عالم النفس  

 .مجاالت علم النفس، ورائد التاصيل االسالمي لعلم النفس في العالم اإلسالمي
ازاء هذا الخطب االليم، ال يسعني واعضاء الهيئة االستشارية والعلمية لشبكة العلوم النفسية العربية، اال ان نتقدم إلى أسرته  

ذويه، وكافة علماء النفس المسلمين، بأخلص وأصدق مشاعر التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل، سائلين هللا جل في عاله  و 
ان يتغمده بواسع رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقـا، وان يدخله فسيح جناته، ويلهم أهله  

 صبر والسلوان، وإنا T و إنا إليه راجعون، وال حول وال قوة اال باT العلي العظيموذويه وزمالئه وطلبته، جميل ال
، أخا عزيزا، وزميال  "شبكة العلوم النفسية العربية"بفقده نفقد ابا من اباء علم النفس المؤسسين في العالم االسالمي، ونفقد في  

 علماء النفس في العالم االسالمي، وأحسن هللا عزائنا جميعا  فـاضال، أسند ظهرنا لعقدين من الزمن، عزائنا السرته ولجميع
 ان العين لتدمع وان القـلب ليجزع وانا على فراقك يا بروفسير مالك لمحزونون وال نقول اال ما يرضي ربنا

 " ي ِعبـَاِدي وَاْدخُِلي َجنَِّتييـَا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضَيةً مَّْرِضيَّة فـَاْدخُِلي فِ  "
 جمال التركي. د

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1567944960261721&set=a.308761169513446 

  ) ماليزيا -السـودان  (  مالـــك بـــدري - ة علمـــاء النفـــس المسلميـــنأزمـــ
  ( 2010 – 2009 ) 17العدد   -الكتاب العربي للعلوم النفسية إهـــــداء

hoto/?fbid=1568630663526484&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/p   

 )االصدارا النكليزي ( فــي العلـــوم والطـــب" النفسانـــــي  " المعجـــم   إهـــــداء
 أطباء و علماء النفس العرب  خبة منون بــدريمالــك  بمشاركة  معجم  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1569293523460198&set=a.308761169513446    

 )آخر ما كتبه البروفيسور الراحل(  مستقبل علم النفس اإلكلينيكي في عالمنا المتغّير
 ماليزيا -السودان/ أستاذ علم النفس -  بروفيسور مالــــك بـــــدري

http://arabpsynet.com/Documents/DocBadriFuturePsychology.pdf   

 السر أحمد سليمان -العناصر المميزة للبروفيسور مالك بدري رحمه هللا  
 رته العمليةقراءة تحليلية في سيرته الذاتية وإنتاجه العلمي ومسي

Badri.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocSirkatm  

 الزبير بشير طه - ...وغدا نلقـاك ياميموِن الُمحيـَّا ذي البشائر . . . استاذ االجيال البروفيسر مالك بدري
Bdri.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocElzubairbashiadri 

 

 2021الفصول العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية  
  لوم وطب النفسفصل االبحاث والدراسات واألطروحــات الجامعيـــة وأعمال الماستر في ع:  2021شتاء  
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1577394305983453&set=a.308761169513446 

 اثراء قـاعد البيانات االبحاث والدراسات في علوم وطب النفس
  http://arabpsynet.com/paper/PapForm.htm  

 في علوم وطب النفس    رستيجالما طروحــات وأعمال  األاثراء قـاعد البيانات  
 www.arabpsynet.com/paper/default.asp 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=1569293523460198&set=a.308761169513446  
http://arabpsynet.com/Documents/DocBadriFuturePsychology.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocSirkatm-Badri.pdf 
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http://arabpsynet.com/paper/PapForm.htm   
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 2021للعام  " موسسة العلوم النفسية العربية  " االسبوع السنوي الثاني الشتراكات العضوية وخدمات االعالن في  
  2021فيفري   10إلى    04من  

 2021العضوية الشرفية للعام    -" عضوية الشريك الذهبي   :2021فيفري   4

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

 2021العضوية الفخرية للعام    -" عضوية الشريك الماسي :2021فيفري   5
ang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_l  

 2021العضوية الفخرية للعام    -" الشريك الماسي الممّيز"عضوية :2021فيفري   6
3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=  

 2021العضوية الفخرية للعام    -" الشريــك الراسـخ في العلـم  "إهـــداء عضوية": 2021فيفري   7
uct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=prod   

 )عضوية مجانية( 2021العضوية الشرفية للعام    -" الشريــــــك الُمميّــــــز  "عضوية  " :2021فيفري   8
t=126&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_produc  

   "شبكة العلوم النفسية العربية"يوم اعالنــــــات الموقع العلمي   :2021فيفري   9
gory=43&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_cate   

 "يوم اعالنــــــات المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية :2021فيفري   10
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3  

 

 
 

  سرحــــان وليــــد الدكتـــور العلميـــة باالعمــال االحتفــاء ،2021 العــــام

   كتــــاب اصــــدار اعادة 2021 فيفــــري 

  ) ردناأل( وليد سرحان   -)2021إصــــــــدا ثانـــــــــــــي  (أحاديث في السلوك االنساني  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=192&controller=product&id_lang=3 : اهداء كامل شهر مارس

  Content.pdf  -http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB10/eB10WS2008: الفهــرس و المقدمــة

 )صدر حديثا(  إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية" وفي أنفسكم" سلسلة -

ــادات   ــ ــ ـــة... شهـ ــ ــ ـــة الراهنـ ــ ــ ــة العربيـ ــ ــوربحسب عل المدرسـ  )الجزء الثانـــــي( ــــي زيعــ

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

ــم" :دارات المكتبيــة الرقميـةدليل سلسلــة اإلصــ ــ  )افتتاحيـات  -فهــارس  ( "وفي أنفسكـ
  )2021شتاء  (  23الـى االصدار )2013شتاء  (  1من االصدار

  من المتجر االلكتروني للمؤسسة  " الدليـــل" تحميل  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3  

    fAldaleel.pd-http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/eBFA: من الموقع العلمي للشبكة" الدليـــل "تحميل  

 إسالميالنفسعرب في التراث   المكتبية الرقمية  اإلصدارات  "الراسخون"  سلسلة - 

  مصطفـــــى عشـــــوي.د   -اإلنســـان فـــي فكـــر ابـــن قيـــم الجوزيــــة

  )2021إصدار ثاني  (  2015  عشر     الثاني اإلصــــدار 

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

 om/TourathPsy/eBT12/eBT12AMCont&Pref.pdfhttp://www.arabpsynet.c:ةالفهرس والمقدمـ

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

  آفـاق جديدة في التشخيص والمعالجة: االضطرابات التالية للصدمة موسوعـــــــة الصدمـــــة النفسيــــــة
 ) االمارات  / العراق  (   خــالد عبد الحميــدوليــد  . د -2020خريف  /  65االصدار  

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

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=43&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=42&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=192&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB10/eB10WS2008-Content.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT12/eBT12AMCont&Pref.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=436&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=435&controller=product&id_lang=3 


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

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

  )الثالثالجزء  (  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى

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

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

  

  إصدارات نفسانية حديثة - 
 معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ: إشراف ومراجعة - علم النفس الصحي   69كتـــاب االسبـــوع رقم  

 t.com/Documents/BR69MaanHealthPsychology.pdfhttp://arabpsyne 

 معن عبدالباري  . د.أ: إشراف ومراجعة - عن بعد   االستشارات النفسية والتربوية  68  كتـــاب االسبـــوع رقم

/Documents/BR68MaanOnlineConsultation.pdfhttp://www.arabpsynet.com  

  
   
  

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

 )عدد خاص( 2020 - 1شتاء   - 33العدد  

  اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي:  1الملف

 عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابت  الذكرى االولى لوفـاة بمناسبة احياء

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

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

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

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

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3:   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  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3   

  

  )دعوة للمشاركة(ملفـات األعداد القـادمة   -" نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
  2021 -ربيع  /  34ملف العدد  

 قراءات سيكولوجية... ةالثورات العربية المكلوم: الملف  

 2021يصدر بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية  

  باريس/ الطب النفساني، تونس    -الدكتور أحمد العش  : المشرف  
=1572674433122107&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=443&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=442&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/Documents/BR69MaanHealthPsychology.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR68MaanOnlineConsultation.pdf
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Thabet.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33ArabicLanguage.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3 
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1572674433122107&set=a.308761169513446


 

  

  2021 -خريف  /  36ملف العدد  

 نحو رعاية نفسانية لضحايا الصدمة... بيروتشيمــــا: " الملف  

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

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

  آخر اإلصدارات  )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
  2020خريــــــــــــــف    – 68عدد  ال

 ) علم النفس، المغرب( 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  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 

 

 الدراسات في علوم وطب النفسبنك االبحاث و " إثراء  

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

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

 "نفســــانيـــــات" بيـــة  المجلـــة العر ... قريبــــا 

 2021شتاء   – 69العدد  

 الثقـافة العربية بخاصة  (التحليل النفسي والثقـافة  : )األّول  الجزء  ( الملف  

  )سوريا(مرسلينا شعبان حسن  . د -) تونس(دمحم رياض بن رجب  . د. ا: المشرفون على الملف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1578798109176406&set=a.308761169513446  

 2021شتاء   – 70العدد  

 الثقـافة العربية بخاصة  (التحليل النفسي والثقـافة  : ) الثانيالجزء  ( الملف  

 )سوريا(مرسلينا شعبان حسن  . د -) تونس(دمحم رياض بن رجب  . د. ا: المشرفون على الملف

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1578803172509233&set=a.308761169513446 
 
 
 

 عال دارب نصر -ف، األبعاد، الخصائصالتعري الصَّالبة النفسيَّة في مواجهة األحداث الضاغطة
  MentalToughness.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocD.naser 

 علي عبد الرحيم صالح - متالزمة سوء الحــظ
 BadLuckSyndrome.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho5  

 الغالي أحرشاو - )* حوار صحافي(حول مظاهر اكتئاب المغاربة   

 MoroccoDepression.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou 

 يحيـــى الرخـــاوي - )3(“ يالوم”العوامل العالجية والفروق الثقـافية ورأى  
 fhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140221.pd 

 يحيـــى الرخـــاوي - )2(“ يالوم”العوامل العالجية والفروق الثقـافية ورأى   

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070221.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي - )1(وار عن الشخصية المصرية والمرض النفسىح

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060221.pdf   

 يحيـــى الرخـــاوي - زىمفيد فو : يحيى الرخاوى مع األستاذ. د. حوار أ! التباعد البدنى أنقذنا من النفـاق”… 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300121.pdf  

 صادق السامرائي -  !!أحزاب على أحزاب) 287(ومـا سـواهـــــا  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa287-040221.pdf   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1545780962478121&set=a.308761169513446
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1523128811410003&set=a.308761169513446
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=445&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=444&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3 
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1578798109176406&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1578803172509233&set=a.308761169513446
http://arabpsynet.com/Documents/DocD.naser-MentalToughness.pdf  
http://arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho5-BadLuckSyndrome.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-MoroccoDepression.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140221.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD070221.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD060221.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD300121.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa287-040221.pdf  


 

 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL182-183-184/NewsL182-183-184-260221.pdf       http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

ــــــة الجهـــــــــــــــل والتجهيـــــــــــــــل )288(ومـا سـواهـــــا    صادق السامرائي -  !! آفـــــــــــ
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa288-190221.pdf  

  صادق السامرائي  - !!يــــــالَم تقتلنـــــدوس وعَ ـــد القـــن عبـــب/ !!يــــــــــــــــاألصمع/!!يــــــــــــــــــــــاألزرق
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow5-050221.pdf 

  صادق السامرائي  - !!إبن أبي أصيبعة/  !!إبن األزرق/  !!إبن السكيت
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow6-090221.pdf 

  صادق السامرائي  - !!إبن خاتمة/  !!إبن شداد والسهروردي المقتول/  !!إبن منظور رائد المختصرات
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow7-150221.pdf 

  صادق السامرائي - !!عبد الحميد الكاتب/   !!هــــــسيبوي/  !!الماوردي ونظرية الحكم
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow8-190221.pdf  

  صادق السامرائي - !!عبد الحميد الكاتب/ !!ونـــــــــشامبلي/ !!الماوردي ونظرية الحكم
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow9-250221.pdf 

   صادق السامرائي  - !!ناظرة األذرمي وخلق القرآن/!!محنة خلق القرآن/  !!داؤنا حكامنا
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy29.pdf 

ْعُر الُمَتْرَجم/  !!أمة بال دين   صادق السامرائي  - !!أقـالٌم يائسة ورؤوس بائسة/  !!أّمُة الشِّْعِر والشِّ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy30.pdf 

 صادق السامرائي  - !!عصرنا الجديد وسلوكنا المبيد/ !!ُتْهَمُة الجاهلية  /!!تراث األندلس وتراثنا
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy31.pdf 

 صادق السامرائي  - !!الهرائية /!!المصلحة العامة والخاصة/ !!الماء يجري والجرف يهرأ  /!!القرآن والعقـل
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy32.pdf 

 صادق السامرائي  - !!الخلفـاء والجنس
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy33.pdf 

  !!يا أّمة عَِجَبْت من سلوكها األمم /!!وْهُم الوحدة العربية/  !!هل يتعظ البشر؟  /!!ليس الشعبالكراسي جاهلة و 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy34.pdf 

 
 2021 للعامشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   زة  ــجائ - 

  لشبكة العلوم النفسية العربية صادق السامرائيجائزة  

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

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

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

  2021 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 

  سنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفستكرّم الشبكة في الذكرى ال
  Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام  

 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " لنفسانيــةا 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  
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