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 2021/  1442أخلــص واصــدق التهانــي بعيــد الفطــر المبــارك  

 ...كــل عــام وانتـــم بخيـــر والقــــدس محــــرّرة

 دعاء الى اهالينا في فـلسطين
 ...لهم إنهم انتصروا لك، فـانصرهمال

 ...ال إله إال أنت، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وال حول وال قوة إال بك
 ...يا من ال فََرج إال من عنده، وال نجاة إال بيده، وال نصرة إال من عنده

  ...الّلهمَّ عليَك بالظالمين، فـإّنهم ال يعجزونكَ 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1633970800325803&set=a.308761169513446  

 
 

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

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

  )االصدار العاشر(  2021للعام  " ن.ع.ش"شارك بكلمة في السجل الذهبي للكتاب السنوي لــ
 arabpsynet@gmail.com 

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

  2021للعام    السجل الذهبي للكتاب السنويرابط  
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 

 

 مؤسســـة العلـــوم النفسيـــة العربيـــة

  ن.ا.و.د.ع.مشاركة في تيسير خدمات الصحة النفسانية وتقديم الرعاية لضحايا الصدمة الهلنا في فـلسطين، جرّاء ال
نهدي سلسة من الدوريات واالصدارت المكتبية الرقمية التي اهتمت ملفـاتها بموضوع   ي الغاشم,ل.ي.ئ.ا.ر.س.اال

  رعاية و عالج اضطرابات الشّدة التالية للصدمة
 2021ماي   18الثالثاء  

 "نفسانيـــــــات" من المجلة العربية   2006خريف    – 12العدد    - المجلد الثالـــث   إهـــــداء
 دمحم أحمد النابلسي  . د. الرّاحل أ :فاشر إ -) 1 ج( إضطرابـات الشـدة التاليــة للصدمة من منظـور عربي   "الملــــف   "

  )رحمه هللا وغفر له، وجزاه عن اّمته خير الجزاء ( 
   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=154&controller=product&id_lang=3: 12رابـــط اهــــداء العــــدد  

  ontent.pdfC-http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12: الفهرسرابــط  

    http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.HTM:12رابــط ملخصــات العـــدد  

 2021ماي   19 األربعاء
 "نفسانيـــــــات" المجلة العربية    من 2007 ربيع – 13العدد    - المجلد الثالـــث   إهـــــداء

  عبد العزيز ثابت. د. الرّاحل أ :فاشر إ -) 2 ج( إضطرابـات الشـدة التاليــة للصدمة من منظـور عربي   "الملــــف   "
  )رحمه هللا وغفر له، وجزاه عن اّمته خير الجزاء ( 

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=155&controller=product&id_lang=3: 31رابـــط اهــــداء العــــدد  

  Content.pdf-t.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13http://arabpsyne: الفهرسرابــط  

   http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.HTM:31رابــط ملخصــات العـــدد  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=1633970800325803&set=a.308761169513446
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm    
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=154&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=155&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12-Content.pdf
http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ13/apnJ13.HTM   
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ12/apnJ12.HTM   


 آخر االصدارات -
 

 2021ماي   20 الخميس
 "نفسانيـــــــات" من المجلة العربية   2009 خريف – 24عدد  ال  - المجلد الثالـــث   إهـــــداء

  عبد العزيز ثابت. د. الرّاحل أ :فاشر إ- "لنكونوا شهداء... التداعيات السيكولوجيـة للحرب و الحصار. . . غزة "الملــــف   "
  )رحمه هللا وغفر له، وجزاه عن اّمته خير الجزاء ( 

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=144&controller=product&id_lang=3: 24رابـــط اهــــداء العــــدد  

  Content.pdf-http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24: الفهرسرابــط  

   http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24.HTM:24رابــط ملخصــات العـــدد  

 2021ماي   21 الجمعة
 "نفسانيـــــــات" من المجلة العربية   2015 ربيع و صيف – 45العدد    - المجلد الثالـــث   ــداءإهـــ

ــة للصدمـــة واللّجـــوء "الملــــف   ــات النفسانيــ  ) فـلسطيـــن - عّكــا  ( خولـــة أبو بكـــر  . د. أ :فاشر إ- "التداعيــ
   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=50&controller=product&id_lang=3: 45رابـــط اهــــداء العــــدد  

  :Content.pdf-//arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apnJ45http: الفهرسرابــط  

  http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apnJ45.HTM:45رابــط ملخصــات العـــدد  

  
  

  )تونـــس(جمـــال التركـــي  . د: إعـــداد )عبـــادة وعـــالج نفسانـــي. ..الذكـــر(  "قريـــــــب إذا دعـــــــان" سلسلــةّ  -
لَـــٍة المُّبـَارََكــةٍ  لَـــُة اْلقَــــْدر - " أذكـــــــار الليـْ  - َومــــَا أَْدرَاَك َمــــا لَيـْ

 2021ربيـــع   - اإلصـــدار الثانـــي

  http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib2.pdf  :تحميل حر من الموقع العلمي

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3 :تحميل حر من المتجر اإللكتروني

 - وَاذكـــر ربّـــك كثيــــرا - " أذكـــــــار الحمــــد و الشكــــر

 2021ربيـــع   -اإلصـــدار الثالـــث

 Karib3.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB: العلمي  تحميل حر من الموقع

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=464&controller=product&id_lang=3:تحميل حر من المتجر اإللكتروني  

 – وَوَسبِّــْح بَِحْمــِد رَبـِـَّك بِاْلَعِشــيِّ وَاْإلِْبَكــارِ  -  أذكـــــــار التسبيـــــح  ...ا  ـــــقريب

 2021ربيـــع   -الرابعاإلصـــدار  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1640211916368358&set=a.308761169513446 

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

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

 أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية -الدكتور علي زيعور 

  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
 " نفســـــــــانـــــي" دليــل سلسلـــة الكتــــاب الرقمــــي  

 (2021 )67ى العـــدد  الـ (2021 ) 66من العــدد  : الجــــزء الرابـــــع

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=461&controller=product&id_lang=3: تحميل الدليل من المتجر االلكتروني

 apneBook4.pdf-Aldaleel-http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF: قع العلمي للشبكةتحميل الدليل من المو 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=144&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=50&controller=product&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24-Content.pdf
http://arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apnJ45-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ24/apnJ24.HTM   
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ45/apnJ45.HTM   
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib2.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib3.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=464&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1640211916368358&set=a.308761169513446
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=458&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=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=461&controller=product&id_lang=3
 http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook4.pdf


 
   قريبـــــــا. . .   من منظـــور مختلـــف... الرؤيــــة   ."مقـاربـــــــــــات" السلسلة المكتبية -

  ) األردن( وليد سرحان   - "لخــــــرف  ا "
  سرحــــان وليــــد الدكتـــور العلميـــة باالعمــال 2021 العــــام بمناسبة االحتفــاء

    إعادة إصدار الكتــــاب: 2021 ماي
 )2021ربيع   - إصــــــــدار ثانــــــــي  ) - ( 2018(  5العــــدد  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1638683513187865&set=a.308761169513446   
 

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

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

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

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

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

 للدكتور السامرائي أفكار نفسية  ...فـلنحيينه حياة طيبة "وما ســــــوّاها  " سلسلة   -

  ية لحياة طيبةانأفكار نفس – االصدارات آخر
  السامرائي صادق. د -  2020 خريف  –االصدار التاسع  

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

   ية لحياة طيبةانأفكار نفس ...قريبـــــــــــــــــــــــا  
  السامرائي صادق. د -  2021 صف – العاشراالصدار  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1640236386365911&set=a.308761169513446 

  لألستاذ يحيى الرخاوي المكتبيــــة العلميةإصدارات   "اإلنسان و التطور" سلسلــــة   - 
  )الثالثالجزء  (  اإليقـاعحيوى التطورى نظرية الطبنفسى - االصدارات 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
  معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ: إشراف ومراجعة -إصدارات نفسانية حديثة - 

 ...خمس محاضرات في التحليل النفسي: 80رقم    كتـــاب االسبـــوع
http://arabpsynet.com/Documents/BRMaan80-5LecturesOnPsy.pdf 

 خمس حاالت من التحليل النفسي: 81كتـــاب االسبـــوع رقم  

http://arabpsynet.com/Documents/BR81MaanFiveCasesPsychoanalysis.pdf 
 
 
 

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

 )الثقـافة العربية بخاصة  (لتحليل النفسي والثقـافة  ا: ) 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   – نفسانيات" المجلة العربية  يـــل  دل 

 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  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1638683513187865&set=a.308761169513446  
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=443&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=442&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1640236386365911&set=a.308761169513446
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/BRMaan80-5LecturesOnPsy.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/BR81MaanFiveCasesPsychoanalysis.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
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3


 

  

  )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
عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابتبمناسبة احياء الذكرى االولى لوفـاة    

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   

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

 

   ـــــــــــــــادمملــــــــــــــــــف العـــــــــــــــدد القـ
   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   

  

 المجلة العربية للطب النفسي
 )(2021ماي    1 العدد -32المجلد  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=463&controller=product&id_lang=3 
 2021Content.pdf-http://arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP32.1 

 

 

    

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

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

  

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

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

   )ــــيمجان(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 

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

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

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

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33Thabet.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&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
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=446&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf 
 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1624595034596713&set=a.308761169513446
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=463&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Journals/AJP/AJP32.1-2021Content.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=246&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf
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://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Ar.pdf
http://arabpsynet.com/AlMuwahad/AlMuwahadDictElectFree.Eng.pdf


     

 دليــــــــلال  - طـــب النفـــسفــي علـــوم و " الموّحــــد"ـم  المعجــ

العربي و االنكليزي و الفرنسي: مصطلحات الحروف االولى من اإلصدارات الثالث  
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 -) مصطلحاتُـــــه ومفرداتُـــــه التقنيــــــة( أفهومــــــــــــاُت الفكــــــــــــر العربــــــــــــي الراهــــــــــــنِ 
  ة والرقمانيةبحسب المدرسة العربية في الفـلسفة الصراطية أو الِحكماني

  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:األلف  رابط حرف

 
 

  الغالي أحرشاو.د.أ -مقومات سيكولوجية العنف ضد المرأة في المغرب

PsyCompViolAgainstWomenMo.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou  

هل العالج النفسى نوع  ”) 10: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
  بروفيسور يحيـــى الرخـــاوي   -من الـدردشة

arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050521.pdfhttp://www.  

 صـــــادق السامرائــــي - !!اإليمان وقوة الروح

MuqarabetTheBelief.pdf-http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai   

 صـــــادق السامرائــــي. د - شخصيـــــــــات حفــــــــــــرت بصمتهـــــــــــــا.. ـا كسبــــــواولهـــــم مـــــــ

يزيد بن أبي   -!!لسان الدين بن الخطيب أمير السيف والقـلم/ !!عبد الرحمن الداخل الناجي من الموت
 !!سفيان وعمواس

080521.pdf-WaMaSalakow17-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

  صـــــادق السامرائــــي. د -!!شخصية الهادي/   !!شخصية المهدي/  !!أبو جعفر المنصور

150521.pdf-WaMaSalakow18-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

 علي زيعور. د.أ –مصطفى مغنية  .د -من ذكريات حلقة بيروت الفـلسفية
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayourMoghnieh-MemoriesOfBeirutPhilosophicalEpisode.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي. د !!-  الوهم واإلبداع والحياة )301(ومـا سـواهـــــا  

http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa301-100521.pdf 

 قراءات سيكولوجية في الشخصية العربية

 صـــــادق السامرائــــي. د -!!تراث أمتي!!/ تراث األمة المغفول/   !!تراث الكراسي /!!تراث وتراث

http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy41.pdf  

 صـــــادق السامرائــــي. د  -!!رواد الطب النفسي في العراق

raqPsy.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiI  
  

  الغالي احرشاو. د.أ -سيكولوجية المواجهة"مشاعر اإلقصاء و... بطالة الشباب خريجي الجامعة
http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-UnemploymentYoungUniversityGraduates.pdf 

 
 
 

 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" فسانيينالن 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
 rabpsynet.php?p=5http://www.arabpsyfound.com/a: على المتجر االلكتروني أولوا العزم

 /https://www.facebook.com/ApnScientificChair:على الفـايس بوك

http://arabpsynet.com/AlMuwahad/APF-AlMuwahad.ALdaleel.pdf
 http://arabpsynet.com/eDictBooks/DictAlMustalahat-Alif.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=252&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=454&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-PsyCompViolAgainstWomenMo.pdf
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD050521.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-MuqarabetTheBelief.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow17-080521.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow18-150521.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocZayourMoghnieh-MemoriesOfBeirutPhilosophicalEpisode.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa301-100521.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy41.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiIraqPsy.pdf
http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-UnemploymentYoungUniversityGraduates.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3789351537814592&set=a.153967724686343
https://www.facebook.com/ApnScientificChair/
: http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=5


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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL194-195/NewsL194-195-210521.pdf       http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 

 

  

  2021 للعام في علوم وطب النفس الراسخـون - 

  طب النفستكرّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم و 
 2021دعوة لترشيح الشخصيات للعام  

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

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

2020.pdf-assikhoun2003http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/R 
  

 2021 للعام زون في علوم وطب النفسميّ المت - 

  2021لشبكة العلوم النفسية العربيةصادق السامرائي  جائزة  

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

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

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

 

 البقـاء �
 وإنا � وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة اال با� العلي العظيم

 "ِتي  يَـا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّة فـَاْدخُِلي ِفي ِعبَـاِدي َواْدخُِلي َجنَّ " 
في شبكة العلوم    بنفس مؤمنة بقضاء هللا وقدره، وبقـلوب خاشعة مفعمة باإليمان والرضى بما كتبه هللا لعباده، فجعنا  

 :من بخبر نعى كل    النفسية  
 االستاذ الدكتور عبد العزيــز الشخــص

 جامعة عين شمس سابقـاً   –عميد كلية التربية    & مصر   –أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة بالقـاهرة  
 2021أبريل    2الذي وافته المنيّة االحد  

=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=1627522044304012&set 

  الطب النفساني والعصبي  - الدكتور معين العالول
غزة، فـلسطين - اخصائي يلطب النفساني والعصبي     

 الذي استشهد وزوجته وابناؤه الخمسة بعد ارتكاب مجزرة بحقهم من قبل العدو الجبان بشارع الوحدة بغزة
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1637178013338415&set=a.1485762011813350 

  رجاء أبو العوفالسيدة  
غزة، فـلسطين - أخصائية خدمات الدعم النفساني االكلينيكي    

غزة  التي ارتقت روحها وزوجها وأطفـالها،شهيدة قثف منزلهم في  
https://www.facebook.com/photo?fbid=3856427777773634&set=pcb.3856427944440284 

الخطب الجلل، أتقدم واعضاء الهيئة االستشارية والعلمية لشبكة العلوم النفسية العربية، بأخلص وأصدق مشاعر التعازي والمواساة  
وفـلسطين والوطن العربي، ائلين هللا جل في عاله أن يتغمدهم   ذويهم والى أطباء النفس، وعلماء النفس في كل من مصر    إلى

 نهم فراديس جنانه،برحمته الواسعة ويسك
  "ِتي  يـَا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضَيةً مَّْرِضيَّة فـَاْدخُِلي ِفي ِعبـَاِدي وَاْدخُِلي َجنَّ " 

  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية -جمال التركي. د

 http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassikhoun2021.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2021.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
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1627522044304012&set=a.308761169513446
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