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

  إنّــــا للـــه وإنّـــا إليـــه راجعـــون
  عبــد الــرّزاق الَحَمـــد فـــي ذمّـــة اللّـــه  األستاذ الدكتور

فجعنا في شبكة العلوم   بنفس مؤمنة بقضاء هللا وقدره، وبقـلوب خاشعة مفعمة باإليمان والرضى بما كتبه هللا لعباده،
  ، وعلما من اعالم علوم وطب النفس في الوطن العربياإلستشارية  الهيئة  ية بخبر نعى عضوالنفسية العرب

 عبــد الــرزاق الَحمـــد  األستاذ الدكتور
 م  2021لعام  ) نيسان(الذي وافته المنية فجر يوم الثالثاء الموافق العشرين من شهر أبريل  

الليمة، ال يسعني واعضاء الهيئة االستشارية والعلمية لشبكة العلوم النفسية العربية اال ان نتقدم إلى  بهذه المناسبة ا
أسرته وذويه، والى أطباء النفس السعوديين والعرب، بأخلص وأصدق مشاعر التعازي والمواساة في هذا المصاب  

فراديس جنانه، ويرزقنا واهله وذويه وزمالئه    الجلل، سائلين هللا جل في عاله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه
 واصدقـائه جميل الصبر والسلوان، وإنا [ وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة اال با[ العلي العظيم

 " خُِلي َجنَِّتييَـا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّة فـَاْدخُِلي ِفي ِعبَـاِدي َوادْ  "
 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية -جمال التركي. د

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3781576048592141&set=a.153967724686343 
 

  

 ...مبارك عليكم شهر الخير والبركات
 ...الشهر الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه اْلقُرْآُن ُهدًى لِلنـَّاِس َوبَيِّنَـاٍت ِمَن اْلُهَدى وَاْلفُْرقـَانِ 

 ...هللا صيامكم وقيامكم وصالح اعمالكم  تقبل
 ...فََمــن َشِهــَد ِمنكــُُم الشَّْهــَر فـَْلَيُصْمــهُ 

 الشَّْهــُر الَفضيـــلُ َيجَمُعنَـــا في الخَيـــر...
book.com/photo/?fbid=3758744117542001&set=a.153967724686343https://www.face 

  
  

 )2021جوان    13 ( الويـــب علــى 19  عامهــــا تدخل "ن.ع.ش" ...قريبــــا

 شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة
 )على الويب(عامــــا من اإلنجازات 19... )التأسيس( عامــــا من الكـــدح 21

  )االصدار العاشر(  2021للعام  " ن.ع.ش"في السجل الذهبي للكتاب السنوي لــشارك بكلمة  
 نموذجعلى    ارسال المشاركة

http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm    

 لتواصل االجتماعيل ناعلى صفحات ارسال المشاركة
https://www.facebook.com/Arabpsynet   -   https://www.facebook.com/arabpsyfound/  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3717657898317290&set=a.153967724686343 
  

 2021الفصول العلمية لشبكة العلوم النفسية العربية  
 رات المكتبيـة فـي علـوم وطـب النفـسفصل اإلصـدا: 2021ربيـــع  

 إثراء قـاعـدة بيانــات اإلصـدارات المكتبيــة

 نموذج ادراج فهارس وملخصات الكتب
http://arabpsynet.com/book/booForm.htm 

 رابط صفحة البحــث عن ملخصات اإلصـدارات المكتبيــة فـي قـاعـدة بيانــات
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp 

ebook.com/photo/?fbid=3753503754732704&set=a.153967724686343https://www.fac 
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 آخر االصدارات -
 

   
 

   )مكتبية محكمة في علوم وطب النفس  صداراتا(" نفسانـــي" الكتاب العربي  ةسلسلـ - 
  الفـلسفُة المحضة والفـلسفـاُت الّنُفسّية والطبيعية - االصدارات آخر

  13 -المدرسة العربية الراهنة في الفـلسفة والفكر  سلسلة  
 )فقرات عقـلية وتاريخية في الشخصية والمجتمع وفي الفعل والقيمة(

 أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية -علي زيعور  الدكتور 

  2021 ربيع/  66االصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=457&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 2021 ربيع/  67االصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=460&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=459&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  6سلوكيــــــات   -" محاضرات نفسانية" 

  سرحــــان وليــــد الدكتـــور العلميـــة باالعمــال 2021 العــــام بمناسبة االحتفــاء

  ) األردن( وليد سرحان   -  كتــــابإعادة إصدار ال: 2021 يلأفر  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=21&controller=product&id_lang=3 : اهداء كامل شهر أفريل

 http://arabpsynet.com/apneBooks/eB37/eB37WSCont&Pref.pdf: الفهــرس و المقدمــة

   إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية" وفي أنفسكم" الكتاب العربي  سلسلة -

ــادات   - االصدارات آخر ــ ــ ـــة... شهـ ــ ــ ـــة الراهنـ ــ ــ ـــة العربيـ  )الجزء الثانـــــي( بحسب علــــي زيعــــور المدرســ

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

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

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

 )إسالميفي التراث النفسعرب مكتبية رقمية  صداراتا( "الراسخون" الكتاب العربي سلسلة - 

ــة  فكـــر ابـــناإلنســـان فـــي   - االصدارات آخر ــم الجوزيــ   قيـ

  يمصطفـــــى عشـــــو .د  - )2021إصدار ثاني  (   2015   عشر    الثاني اإلصــــدار 
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=28&controller=product&id_lang=3    الكتابشراء:  

 http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT12/eBT12AMCont&Pref.pdf:الفهرس والمقدمـة

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

   أفكار نفسية  ...فـلنحيينه حياة طيبة - االصدارات آخر
  لسامرائيا صادق. د -  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

  لألستاذ يحيى الرخاوي المكتبيــــة العلميةإصدارات   "اإلنسان و التطور" سلسلــــة   - 
  )الثالثالجزء  (  اإليقـاعحيوى طورىالت نظرية الطبنفسى - صداراتاال آخر

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=457&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=460&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=459&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=21&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apneBooks/eB37/eB37WSCont&Pref.pdf
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.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=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


 
  معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ: إشراف ومراجعة -إصدارات نفسانية حديثة - 
  ... الجرائم والجنايات من المنظور النفسي: 79  كتـــاب االسبـــوع رقم -

http://www.arabpsynet.com/Documents/BRMaan79Crimes&FeloniesPsyPerspective.pdf 

 علم النفس الجنائي: 78  كتـــاب االسبـــوع رقم -
http://www.arabpsynet.com/Documents/BRMaan78CriminalPsychology.pdf  

  من التشخيص إلى صياغة الحالة : 77  االسبـــوع رقم  كتـــاب -

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR77MaanCBTApproachesCaseForm.pdf  

   درات العقـلية  الق: 76  االسبـــوع رقم  كتـــاب - 
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR76MaanAbuHatab.pdf 

  القياس النفسي: 75 االسبـــوع رقم  كتـــاب -
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR75MaanSafwatFarag.pdf 

 
 

   )محكمة في علوم وطب النفسمجلة  ( " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
 2021شتاء   – 70العدد   -آخر االعداد  

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

  )سوريا(مرسلينا شعبان حسن  . د -) تونس(دمحم رياض بن رجب  . د. ا: المشرفون على الملف
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=456&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=455&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية    

  الخامسالجزء  تحديث   – سانياتنف" المجلة العربية  دليـــل  

 2021شتاء   –70العدد  إلى    2019صيـــف   –62من العدد   -فهارس ومقتطفـات  
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3 
 

 "بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس" إثراء  

 البحث عن االبحاث و الدراسات
www.arabpsynet.com/paper/default.asp 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3781110238638722&set=a.153967724686343    

ـــــــف العـــــــــــــــدد القــــــــــــــــادم    ملـــــــــــ
  2021ربيع   – 71ملف العــــدد  

 النفس وعلومها من منظور الفكر االسالمي: الملف

علم النفس، الجزائر –حسينة زكراوي  . د: المشرف    
 للمشاركة دعوة

https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2721124784776718/ 
  

ــــــات االعــــــــــــــداد القـادمــــــــــــــة   )للمشاركة دعوة( ملفـــــــــــ
   2021صيف   – 72عدد  الملف  

  في المجتمع العربي ضطرابات الرهابيةاال: الملف
الجزائرعلم النفس،   – اعزيز غنية. د: المشرف  

   2021خريف   – 73عدد  الملف  
  ".   العربي العالم في للمسنين النفسانية الصحية الرعاية: "الملف

  . االكلينيكي النفس علم أستاذة  - زيدي   خديجة: المشرف
   2022شتاء   – 74عدد  الملف  

  ات في سيكولوجية االستعمارقراء: الملف
  الجزائر النفس، علم – عشوي مصطفى. د. أ : شرافا

http://www.arabpsynet.com/Documents/BRMaan79Crimes&FeloniesPsyPerspective.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BRMaan78CriminalPsychology.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR77MaanCBTApproachesCaseForm.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR76MaanAbuHatab.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR75MaanSafwatFarag.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=456&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=455&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3781110238638722&set=a.153967724686343   
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2721124784776718/


 

  

   2022ربيع   – 75عدد  الملف  
  " سياسة تدبير الصبيان عند علماء المسلمين" أو   سيكولوجية  الطفـل في التراث العربإسالمي: الملف

  سعوديةال النفس، علم – عبد هللا الطارقي. د. أ : شرافا
  2022 صيف – 76ـدد  العـــملف  

 النفس وعلومها من منظور الفكر االسالمي: الملف

علم النفس، الجزائر –حسينة زكراوي  . د: المشرف    
NextTopics.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat 

https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2715451138677416/   
 

  )المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة("  نفسانيـــــــــة بصائـــــــــر"
  2020 - 1شتاء   - 33العدد   -آخر االعداد  

  اضطرابات الشدة التالية للصدمة من منظور عربي:  1الملف
 السعودية  –اليمن  / علم النفس   –معن عبدالباري قـاسم صالح  . د. أ: المشرف  

  " نجم خَبا وعََلم فقدناه... عبد العزيز ثابت. د. أ" :2الملف
رى االولى لوفـاة عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابتبمناسبة احياء الذك  

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Thabet.pdf 

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

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

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

   الجزء الثانيتحديث   –بصائـر نفسانيـة  " العربية    مجلـة  الدليـــل  
 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 

 

   ـــــــــدد القــــــــــــــــادمملــــــــــــــــــف العــــــ
   2021 -ربيع  /  34ملف العدد  

  )الجــزء الجامس( الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة  ...»الكورونـا فـايروس«جائحة  
  ُعمان/ سوريا   -علم النفس( االستاذ الدكتور سامر جميل رضوان  : المشرف  

 للمشاركة دعوة
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1624595034596713&set=a.308761169513446   

  

ــــــات االعــــــــــــــداد القـادمــــــــــــــة    ملفـــــــــــ
   2021 -صيف   35  العددملف  

   سيكولوجيـة مقـاربـة... السلمي الجزائـري الشعبـي ـراكالح: الملف  
  السالم عبد خالد الدكتور: المشرف

   2021 -خريف    36 العدد
  نحو رعاية نفسانية لضحايا الصدمة... بيروتشيمــــا: " الملف
  )االمارات/ العراق    –الطب النفسي  (وليد خالد عبد الحميد  : المشرف

 2022 شتاء 37ملف العدد  

 قراءات سيكولوجية  ... الثورات العربية المكلومة:  الملف

 باريس/ الطب النفساني، تونس   -الدكتور أحمد العش  : المشرف

 2022شتاء   38ملف العدد  

  "رائــد التأصيـــل للخــروج مــن جحـــر الضـــب... مالــك بـــدري" :الملـــف  

  ) السعودية  -الرياض    -م النفسعل( االستاذ الدكتور صالح ابراهيم الصنيع   : المشرف

http://arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf
https://www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2715451138677416 / 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Thabet.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33ArabicLanguage.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf 
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1624595034596713&set=a.308761169513446


  

  للمشاركة دعوة   
NextTopics.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer 

https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1440105736337230 

 

  

 ) 2021أفريل  ( 2االصدار – فــي علـــوم و طـــب النفـــس" الموّحــــد"المعجـــم   - صداراتا آخر

 )والطـــب  فــي العلــوم" النفسانـي"المعجـم  : سابقـا(
  معجم مشترك من انجاز نخبة من أبرز أطباء و علماء النفس العرب

 )فرنسي -إنكليزي    -عربي(  اإلصدار العربي
 العربيالمعجــم  النسخة الرقمية من    تسّوقرابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3  

   )مجانــــي(ط تحميــل مصطلحات الحرف االول  راب
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf 

 

 )عربي - فرنسي - إنكليزي  ( اإلصدار اإلنكليزي
  اإلنكليزيالمعجــم  النسخة الرقمية من    تسّوقرابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3  

  ) مجانــــي( رابط تحميــل مصطلحات الحرف االول  
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Eng.pdf  

 

 )يعرب -إنكليزي    - فرنسي( اإلصدار الفرنسي
 الفرنســيالمعجــم  النسخة الرقمية من    تسّوقرابط  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3 

  ) مجانــــي( ف االول  رابط تحميــل مصطلحات الحر 
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Fr.pdf 

 

 دليــــــــلال  - طـــب النفـــسفــي علـــوم و " الموّحــــد"ـم  المعجــ

العربي و االنكليزي و الفرنسي: ن اإلصدارات الثالثمصطلحات الحروف االولى م  
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/APF-AlMuwahad.ALdaleel.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3 

 )صدر حديثا(   علوم وطب النفسإصدارات مكتبية في  " مصطلحات   - المعجم  " 

 )2120( 1 اإلصدار -) طلحاتُـــــه ومفرداتُـــــه التقنيــــــةمص( أفهومــــــــــــاُت الفكــــــــــــر العربــــــــــــي الراهــــــــــــنِ 
  بحسب المدرسة العربية في الفـلسفة الصراطية أو الِحكمانية والرقمانية

  االستاذ مصطفي مغنية&  االستاذ علي زيعور  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=454&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
   Alif.pdf -http://arabpsynet.com/eDictBooks/DictAlMustalahat:رابط حرف األلف

 
 

  وليد خالد عبد الحميد -، ومشارك في المسيرة  كدحشاهد على ال"... ن.ع.ش" 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdelhamidAPN2021.pdf 

 يحيى الرخاوي –)9: (الحالة“ الل اإلشراف عليهبعض معالم العالج النفسى من خ”: مقتطف من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280421.pdf 

معن  . د-نورة بنت عويد الحارثي   -اضطراب القـلق االجتماعي وأثره على األداء األكاديمي لطالب الجامعة
 لباري قـاسم صالحعبدا

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

  قـاسم حسين صالح - في توثيق للتاريخ واألجيال... تحليل سيكوبولتك للسلطة والناس
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassim-PsychopoliticAnalysis.pdf 

  دمحم كمال الشريف  -أثر الصيام في النفس المؤمنة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlsharief-EffectFastingBelieversPsy.pdf 

 بشير معمرية -تقنين مقياس المهارات االجتماعية في المجتمع الجزائري
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-LegalizingScaleSocialSkills.pdf  

   بشير معمرية -توضيحات جادة في منهجية البحث النفسي

.pdfClarificationsMethodologyScResearch-DocMaamria//www.arabpsynet.com/Documents/http:  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=248&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Eng.pdf
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/APF-AlMuwahad.ALdaleel.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=454&controller=product&id_lang=3
 http://arabpsynet.com/eDictBooks/DictAlMustalahat-Alif.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdelhamidAPN2021.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280421.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaanSocialAnxietyDisorder.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassim-PsychopoliticAnalysis.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlsharief-EffectFastingBelieversPsy.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-LegalizingScaleSocialSkills.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria-ClarificationsMethodologyScResearch.pdf
http://arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer-NextTopics.pdf
https://www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1440105736337230


 

 

  

  غسان عبدهللا - ...يـــــــاء أالتــــــــألوب
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Ghassen-TheFollowingEpidemics.pdf  

  صادق السامرائي – !!واصل بن عطاء /!!قس بن ساعدة اإليادي /!!علي بن أوتامش الوزير السفـاح 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow15-190421.pdf 

عريب بن سعيد القرطبي وعلم األجنة وطب  /!!رشيد الدين الصوري/!!ُحَنْين بن إسحاق وطب العيون
 صادق السامرائي – !!األطفـال

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow16-280421.pdf 

  صادق السامرائي –!! القيمة المفقودة والويالت الموعودة )300( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa300-290421.pdf 

  صادق السامرائي – !!العقـل العاطل والوهم الفـاعل)299( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa299-260421.pdf 

  صادق السامرائي – !!النقد الغائب والفعل الخائب )298( مـا سـواهـــــاو 
190421.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa298 

  
 

 2021 للعام أولـــــوا العـــــزم من العلمـــــاء النفسانييـــــن - 
 طبنفسية او علمنفسية شخصية سنويا تكرم" الشبكة"  النفــس، وطــــب علــوم في علمائنــا مـن الراحليــن بالــرواد إحتفــاءً 

   :على أسمائهم بإطالق" نيينالنفسا العلماء من العزم اولو"  بلقب عربية
  "النفسانية العلوم في األبحاث كراسي"

 2021 عامللاحلة في علم النفس لتكرمها  شارك بترشيح شخصية ر 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3789351537814592&set=a.153967724686343 

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm:على موقع الشبكة  أولوا العزم
 http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5: المتجر االلكتروني على أولوا العزم

 cebook.com/ApnScientificChair/https://www.fa:الفـايس بوك على

  2021 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون - 

  تكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس
 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام  

 Rassikhoun2021.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN  
  على موقع المؤسسة " الراسخـون"لتكريم بلقب  ا

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

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

 2021 للعام زون في علوم وطب النفسميّ المت - 

  2021لشبكة العلوم النفسية العربية صادق السامرائيجائزة  

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

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 ر اإللكترونيالجوائز على المتجدليل  

  .pdf-com/Prizes/Prize2010http://www.arabpsynet.2021:  الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL191-192-193/NewsL191-192-193-300421.pdf       http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Ghassen-TheFollowingEpidemics.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow15-190421.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow16-280421.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa300-290421.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa299-260421.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa298-190421.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3789351537814592&set=a.153967724686343
: http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5
https://www.facebook.com/ApnScientificChair/
 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/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
facebook.com/arabpsyfound
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL191-192-193/NewsL191-192-193-300421.pdf
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com

