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 على الويب  19تدخل عامها   "شبكة العلوم النفسية العربية  "
  " عامـــا من اإلنجازات 19... عامــــا من الـــكدح 21

 من التأسيس. . . 21 اعامه  تدخــلو   20  شمعتها  أطفـأت   2021جانفي    1

  على الويب. . . 19 اعامه  تدخــو  18  شمعتها  أطفـأت   2021جوان    13

 العربية النفسية العلوم لمؤسسة الرقمية لإلصدارات العاشر السنوي األسبوع
  ) 2021/ 06/ 20 الى  13من(  

  http://www.arabpsyfound.com: االلكتروني المتجر   / /:www.arabpsynet.comhttp/: العلمي   الموقع
 
 
 
  

  2021للعام  " أولـــــوا العـــــزم مـــــن العلمـــــاء النفسانييـــــن "التكريم بلقب  
 البروفيسور الرّاحــــل فـاخـــر عاقــــــل

 ) سوريا –نفس  علم ال(
 رحمـه اللّـه رحمة واسعة، وجــزاه خيــرًا عّمــا قّدمــه ألمته، ولخدمة العلــم والعلمــاء  

 :وإطالق اسمه على
 " الدراســـات فــي المعجميـــة النفسانيـــةكرســـي لألبحـــاث و  "

http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2021/AkelChair2021.pdf 

 ) الحزائر -علم النفس  ( بشير معمرية .د. أ  مقرر لجنة التحكيم  كلمـــة  
om/photo/?fbid=1657427837980099&set=a.308761169513446 https://www.facebook.c  

 

  2021التكريم بلقب الراسخون في علوم وطب النفس للعام  
  "دكتور سامر جميل رضوان  الاألستاذ  " 

 سوريا   - علم النفس
  " 2021علوم وطب النقس   فـــي الراسخــــون" يفوز بلقــــــب  

 http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounSamer2021.pdf 

 )سوريا   -علم النفس  ( سامر جميل رضوان . د. ا  الفـائز    كلمـــة
ttps://www.facebook.com/photo/?fbid=1657378814651668&set=a.308761169513446 h  

  )المغرب  -علم النفس  ( دمحم المير. د. أ  مقرر لجنة التحكيم  تهنئة  
hoto/?fbid=1657380244651525&set=a.308761169513446 https://www.facebook.com/p  

  )تونس -  انيالنفس  الطب( جمال التركي  .درئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية  تهنئة  
d=1656870748035808&set=a.1485762011813350 https://www.facebook.com/photo/?fbi  

  

 " العربية النفسية العلوم شبكة"  العلمي الموقع: لــ السنوي  اليوم :2021 /13/06 األحد 
  العلمي الموقع منجزات -  ."ن.ع.ش"ـ ل  السنوي الكتاب"  من االول الفصلاصدار  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf  

 النفس وطب علوم في الرقمية  والمجالت الدوريات  يوم :2021 /14/06 االثنين
  الرقمية والمجالت الدوريات -  ."ن.ع.ش"ـ ل السنوي الكتاب"  من الثاني  الفصل  اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 

��� ����	
�� ������� �����ــ���                      ������ ������� ��� 2021 )��'  25 ��$#��  198-199- 197- 196  

http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2021/AkelChair2021.pdf
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=1657380244651525&set=a.308761169513446 
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 آخر االصدارات -

 

 يوم االصدارات الرقمية المكتبية في علوم وطب النفس :2021 /15/06 الثالثاء
  الرقمية  المكتبية  رات  االصدا - ."ن.ع.ش"ـ ل الكتاب السنوي  " الفصل الثالث من    اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf  

 يوم االصدارات الرقمية المعجمية في علوم وطب النفس :2021 /16/06 األربعاء
  الرقمية  المعجمية  االصدارات   - ."ن.ع.ش"ـ ب السنوي  لالكتا" الفصل الرابع من    اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf 

 يوم الجوائز و التكريم في علوم وطب النفس :2021 /17/06 الخميس
  التكريمالجوائز و  -  ."ن.ع.ش"ـ الكتاب السنوي  ل" الخامس من  الفصل    اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 

 لعربيةيوم المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية ا :2021 /18/06 الجمعة
 المتجر االلكتروني منجزات - ."ن.ع.ش"ـ الكتاب السنوي ل" الفصل الخامس من    اصدار

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf 

  الكتاب الذهبي: ء حول الشبكة  يوم االنطباعات و االرا :2021 /19/06 السبت
  2021للعام    الكتاب الذهبي  -  ."ن.ع.ش"ـ الكتاب السنوي ل" الفصل السابع من    اصدار

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

 العربية النفسية العلوم مؤسسة إلصدارات العاشر  السنوي األسبوع "اختتام    :2021 /20/06 األحد
 

  "االصــــدار الكامــــل" -2021 شبكة العلوم النفسية العربية"منجزات  ل  الكتاب السنوي
ocuments/eBArabpsynet.pdfhttp://www.arabpsynet.com/D 

 " النفسانية الصدمة" ضحايا مع الفـلسطينيين تضامنا

  الغاشم سرائيلي.اال العدوان لصحايا ،تيسير خدمات الصحة النفسانية وتقديم الرعاية تساهم في   "ن.ع.ش"
  :سلسة من الدوريات واالصدارت المكتبية الرقمية التي اهتمت ملفـاتها بموضوعاهذاء  

  "و عالج اضطرابات الشّدة التالية للصدمةرعاية   "
 2021ماي   22 السبت

 "نفسانيـــــــات" من المجلة العربية   2018شتـــــاء   – 56العـــدد   إهـــــداء
  "العنــف واالضطرابــات النفسانيـــة التاليـــة للصدمــــة "الملــــف  

  )رحمه هللا وغفر له، وجزاه عن اّمته خير الجزاء ( عبــد العزيــز موســى ثابـــت. د. الرّاحل أ :فاشر إ   
   g=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=316&controller=product&id_lan: 56رابـــط اهــــداء العــــدد  

    http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ56/apnJ56.HTM:56رابــط ملخصــات العـــدد  

 

 2021ماي   23 األحد
 "بصائـــر نفسانيــــة"يـــة  المجلـــة العرب من)  2019خريف   &صيف  (  26-25العدد   إهـــــداء

 و ليــد خالــد عبـــد الحميـــد. د. أ:فاشر إ   -"مقـاربـــة مـــن منظـــور عربـــي... عقـابيـــل الصدمـــة النفسانيـــة  " الملــــف  

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3: 26- 25رابـــط اهــــداء العــــدد  

 http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs25-26/eJbs25-26.HTM:26- 25رابــط ملخصــات العـــدد   
 

 2021ماي   24 األحد
 "بصائـــر نفسانيــــة"المجلـــة العربيـــة   من)  2021شتاء  ( 33العدد   إهـــــداء

 معن عبدالباري قـاسم صالح. د. أ:فاشر إ   -"ــرب مـــا بعــــد الصدمـــــــإضطــــــراب كــــــ" الملــــف  

   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3: 33 العــــدد  رابـــط اهــــداء

ــدد     http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33.HTM:33رابــط ملخصــات العـ

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=316&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ56/apnJ56.HTM   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=387&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=447&controller=product&id_lang=3 
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs25-26/eJbs25-26.HTM
http://arabpsynet.com/apn.journal/eJbs33/eJbs33.HTM 


 
 2021ماي   25 اإلثنين  

 "وفي أنفسكـــــم: "سلسلــة اإلصــدارات المكتبيــة الرقميـة من)  2013( االصــــدار الخامـــس   إهـــــداء
 مرسلينـــا حســـن شعبـــان. د: المؤلــفة - ـي ضــــرورة مجتمعيــــةالدعــــم النفســـ: الكتـــــاب

   roduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=94&controller=p: 5اإلصدار  رابـــط اهــــداء  

  Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB5MS2013: رابــط فهــرس و مقدمــة الكتـــاب

 2021ماي   26 الثالثاء  
 "نفســـــــــانـــــي: "سلسلــة اإلصــدارات المكتبيــة الرقميـة من ) 2013صيـــف  (  29االصــــدار   إهـــــداء

 وليــد خالــد عبـــد الحميـــد. د. أ: المؤلــف -معالجــة االضطرابــات التاليـــة للصدمـــة: الكتـــــاب
   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=179&controller=product&id_lang=3: 29اإلصدار  رابـــط اهــــداء  

  Content.pdf-ttp://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WA2013h: رابــط فهــرس و مقدمــة الكتـــاب

 2021ماي   27 اإلربعاء  
 "نفســـــــــانـــــي: "سلسلــة اإلصــدارات المكتبيــة الرقميـة من)  2020ربيع  (  65االصــــدار   إهـــــداء

 وليــد خالــد عبـــد الحميـــد. د. أ: المؤلــف - موسوعــــة الصدمــــة النفسيــــة: الكتـــــاب
   http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3: 65اإلصدار  رابـــط اهــــداء  

  Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB65WA2020: و مقدمــة الكتـــاب  رابــط فهــرس

  
  

   محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
 2021 ربيع – 71العدد   -آخر االعداد  

 "النفــــس وعلومهــــا من منظــــور الفكــــر اإلسالمــــي": ) األولالجزء  ( الملف  

  حسينة زكراوي. د. ا: على الملفة  المشرف
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=469&controller=product&id_lang=3:تسّوق العدد   

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=468&controller=product&id_lang=3:الفهرس واالفتتاحية   

  الخامسالجزء  تحديث   – نفسانيات" المجلة العربية  دليـــل   

 2021 ربيع –71العدد  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 
  

 2021 ربيع – 72العدد   . . .قريبا  

 "ومهــــا من منظــــور الفكــــر اإلسالمــــيالنفــــس وعل": ) الثانيالجزء  ( الملف  

  حسينة زكراوي. د. ا: على الملفة  المشرف
  https://www.facebook.com/photo/?fbid=1663624994027050&set=a.308761169513446 

  

  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... العزيز ثابتعبد  . د. أ" :2الملف
 بمناسبة احياء الذكرى االولى لوفـاة عميد الطب النفساني الفـلسطيني البروفيسور عبد العزيز موسى ثابت

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 :تسّوق العدد   

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=94&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB5MS2013-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=179&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29/eB29WA2013-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=424&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB65WA2020-Content.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=469&controller=product&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=468&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 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1663624994027050&set=a.308761169513446  
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


 

  

ـــــــف العـــــــــــــــدد القــــــــــــــــادم    ملـــــــــــ
   2021 -ربيع  /  34ملف العدد  

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

 للمشاركة دعوة
96713&set=a.308761169513446https://www.facebook.com/photo/?fbid=16245950345   

  

   الجزء الثاني–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 
  

  

  

   عبـــادة وعـــالج نفسانـــي... ــرالذكـ -  "قريـــــــب إذا دعـــــــان" سلسلــةّ  -
 – وَوَسبِّــْح بَِحْمــِد رَبِــَّك بِاْلَعِشــيِّ وَاْإلِْبَكــارِ  -  أذكـــــــار التسبيـــــح

 2021ربيـــع   -الرابعاإلصـــدار  

 Karib4.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB: تحميل حر من الموقع العلمي

  ng=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=465&controller=product&id_la:تحميل حر من المتجر اإللكتروني  

 – واْسَتْغفِــــــرُوا رَبَُّكــْم إِنـَّـــُه َكــاَن َغفـَّــــارًاِ  - " أذكـــــــار إلستغفــــار والتوبــــة

 2021 صيف -الخامساإلصـــدار  

 Karib5.pdf-ynet.com/apneBooks/eBhttp://www.arabps: تحميل حر من الموقع العلمي

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=470&controller=product&id_lang=3:تحميل حر من المتجر اإللكتروني  

  

  أفكار نفسية  ...فـلنحيينه حياة طيبة  - "ســــــوّاها  ا  وم" سلسلة   -

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 roduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=466&controller=p:ةالفهرس والمقدمـ

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWM10Cont&Pref.pdf 
 

   من منظـــور مختلـــف الرؤيــــة   ."مقـاربـــــــــــات... " السلسلة المكتبية -
  ) األردن( وليد سرحان   - "الخــــــرف  

  سرحــــان وليــــد دكتـــورلل العلميـــة العمــالبا 2021 العــــام بمناسبة االحتفــاء "

   إعادة صدار الكتــــاب: 2021 ماي

  )2021ربيع   - إصــــــــدار ثانــــــــي  ) - ( 2018(  5العــــدد  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=340&controller=product&id_lang=3 :الكتابإهداء     

 Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM5WS2018: الفهـــرس والمقدمـــة

 

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  إصدارات   ... "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

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1624595034596713&set=a.308761169513446
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=465&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=470&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib4.pdf
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib4.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=466&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWM10Cont&Pref.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=340&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Muqarabet/eBM5WS2018-Content.pdf
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


     

   مكتبية محكمة في علوم وطب النفس  اصدارات -" نفسانـــي" الكتاب العربي  سلـةسل - 
  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 -تور علي زيعورالدك 

  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 )67الـى العـــدد   (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: كةتحميل الدليل من الموقع العلمي للشب

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

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

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

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

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

 

  معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ: إشراف ومراجعة -إصدارات نفسانية حديثة - 
 علم النفس الجنائي 85  كتـــاب االسبـــوع رقم
/BR85MaanCriminalPsychology.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents 

 الجريمة في اإلنترنت    84  كتـــاب االسبـــوع رقم
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR.Maan.84InternetCrime.pdf 

 البحث والتطبيق... ة في علم النفس الجنائيمقدم 83  كتـــاب االسبـــوع رقم
 ForensicPsychology.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/BR.Maan.83 

  فسي  في التحليل الن   محاضرات تمهيدية 82  كتـــاب االسبـــوع رقم
 http://www.arabpsynet.com/Documents/BR82MaanIntroLectPsy.pdf 

  
 
 

  أحرشاو الغالي -بالمغرب المدرسي العنف النتشار السيكولوجية المظاهر
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-ViolenceScolaire.pdf 

 صادق السامرائي -    شخصيـــــــــات حفــــــــــــرت بصمتهـــــــــــــا.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

  !!المسعودي واإلنحراف الوراثي!!/ ن أبي صادق النيسابوريإب!!/ إبراهيم بن بكس الطبيب البغدادي
 050621.pdf-WaMaSalakow21-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

 صادق السامرائي -!!المسعودي واإلنحراف الوراثي  !!/الطبيب إبن األزرق/ !! الخطيب البغدادي
 020621.pdf-WaMaSalakow20-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai 

  ق السامرائيصاد -   !!شخصية الهادي!/ !شخصية المهدي!!/ أبو جعفر المنصور
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow19-260521.pdf 

  صادق السامرائي -!! إرادة القوة )306( ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa306-210621.pdf 

 صادق السامرائي -  !!األمل نور ذاتنا 305 )(ومـا سـواهـــــا  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa305-140621.pdf 

 صادق السامرائي - !!طالحالسلوك بين اإلصالح واإل 304 )(ومـا سـواهـــــا  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa304-070621.pdf 

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=461&controller=product&id_lang=3
http://arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook4.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.arabpsynet.com/Documents/BR85MaanCriminalPsychology.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR.Maan.84InternetCrime.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR.Maan.83-ForensicPsychology.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR82MaanIntroLectPsy.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-ViolenceScolaire.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow21-050621.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow20-020621.pdf 
http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow19-260521.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa306-210621.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa305-140621.pdf
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa304-070621.pdf


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

 

 

  

 صادق السامرائي (2)-  !!العقـل با أمة يتعقـلون 303 )(ومـا سـواهـــــا   
 310521.pdf-cSamarraiWaMaSawahaa303http://www.arabpsynet.com/Samarrai/Do   

 صادق السامرائي (1) - !!العقـل با أمة يتعقـلون 302 )(ومـا سـواهـــــا  

 240521.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa302 

  !!نحن ونحن!!/ نثر أجمل من شعر!!/ نار الكلمات /!!موقف السماء من الخطايا والبالء  !!/ موطني...موطني 
 .pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy43 

 بشير معمرية -  أي عينة يقصدون؟
 WichSampleDoTheyTake.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria 

 بشير معمرية - مجاالت البحث النفسي وتعميم النتائج
 PsyResearch&ResultsGeneraazation.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaamria 

 يى الرخاوييح - )17: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD230621.pdf  

 )16(تزييف الوعى البشرى، وإنذارات االنقراض  : من كتاب
 الرخاوييحيى   - )2(الالوهم     وهم :  األكبر   الوهم) 1(بعض فكر يحيى الرخاوى            

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190621.pdf  

 ) 16: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه: مقتطف من كتاب
 حيى الرخاويي -- “دور المسشفى للعالج والتأهيل، وليس للتأديب أو العقـاب”

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160621.pdf  

 يحيى الرخاوي -) 13: (بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه الحالة: مقتطف من كتاب
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260521.pdf 

 
 
 
 

 2021 للعام المتمّيزون في علوم وطب النفس - 

  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  

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

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

 

 والـده وفــاة في رضوان جميل سامر. د. أ الى والمواساة التعازي مشاعر وأصدق  خلصأ 
  

نبأ نعي والد االستاذ  " مؤسسة العلوم النفسية العربية"ببالغ األسى والحزن، وبقـلوب مؤمنه بقضاء هللا وقدره، تلقّينا في  
 )شبكة العلوم النفسية العربيةسوريا، عضو الهيئة العلمية ل -علم النفس  (الدكتور سامر جميل رضوان  

االسى عميق والخطب الجلل في فقدكم والدكم استاذ سامر، نتقدم اليكم والى واسرتكم الكريمة بأخلص مشاعر  
التعازي، وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف األخوية، سائلين هللا تعالى أن يتغّمد العزيز والدكم بواسع رحمته، 

 .وإنا � وإنا إليه راجعون. عليه بعفوه ورضوانهوُيسكنه فسيح جنـّاته، وينعم  
 ”ِتييَـا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة اْرِجِعي إَِلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة فـَاْدخُِلي ِفي ِعبَـاِدي َواْدخُِلي َجنَّ “

 جمال التركي. د
 رئيس شبكة العلوم النفسية العربية

www.arabpsynet.com/Weekly/NL196-197-198-199/NewsL196-197-198-199-260621.pdf    http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 
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