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 الويــــب عامــــا على 21عامــــا من التأسيس... 23 -العربيـــة"  "شبكــة العلــوم النفسيـــة

 

  )2023 – 2000عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس ( 23" ش.ع.ن " انجازات  
 وى!!ــــــــــــــــــــــــــــر الفحـــــــــــــــــــجوه

 أوقدت مشاعل الوعي النفسي , واإلدراك العقـلي
 

 د. صـــــادق السامرائــــي  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،  

     

  

ال)�اة ت�ار جارف $#!� في ع!وق األج�ال , وال تقاس �ع�د ال��ات أو الق� ال�� ی��ل في 
أ� م;-ار وح�9 , و8ن-ا �#ه! الف)4 , وع23! ال!سالة , وسّالف اله�ف ال-�,د , وال,+*ة 

�ة للعلم ال�ف��ة , أAلق� ال?اقات اإل$#ابC!ة , الع��ة ال�ف�Dالعا E2ق(Fل , GH!2Iأع-اق ال Gة م�
�ة , وفF)� أبا�ا Lان� أقفالها �ال مفات�ح.L وال�المة ال�ل

  

ك-ا أوق�ت م,اعل العي ال�ف�ي , واإلدراك العقلي , ال;!ورHان ل�وران ع#لة ال23!ورة 
 ال);ارHة اإلن�ان�ة ال�ام�ة.

  

�ة أع?ى للعقل األدواC!ادها اللغة الع-Fفاعل فإعFم�2!ة ال T+ار , وضVت الالزمة لإلرتقاء �األف
ال-�ه#ي العل-ي ال3الح لل�اس , ف�قل� العلم ال�ف��ة مG ف;اءات الIاص إلى م�ادیG العام , 

H\ ف-ا عادت إحVFارا على اإلخ3FاصG22 , بل ثقافة ض!ورHة ل�3اعة ال)�اة الH!V-ة , وتع\ 
�-ة اإلن�ان ودوره في الFق�م وال��اء.a ة , و8عالءH!(ة لل�bال!ؤ4 ال�ا 

  

�ة للعلم ال�ف��ة , رسالة فاعلة في م�2!ة األج�ال الاف�ة , وع�ان ساAع C!ه فال,+*ة الع�وعل

الحياة تيار جارف يجري في  
عدد  عروق األجيال , وال تقـاس ب

السنوات أو الوقت الذي يبذل  
في أي مضمار وحسب , وإنما  
بجوهر الفحوى , وعصير الرسالة  
, وسّالف الهدف المنشود  

الشبكة العربية للعلوم النفسية ,  
أطلقت الطاقـات اإليجابية من  
أعماق الخيرين , لتحقيق  
العافية النفسية , والسالمة  
السلوكية , وفتحت أبوابا  

.بال مفـاتيح  كانت أقفـالها

الشبكة العربية للعلوم النفسية , 
رسالة فـاعلة في مسيرة األجيال  
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 لل#هد الف!د$ة ال-ع!Cة عG إرادة األمة وخ3ائ3ها ال-F-2\ة.
  

H�Fة الHاصل في تع\H\ ومG ال-�Lg أن الغا$ة ال�ه;Fن,�ها , وعل2ها أن ت �ة لل,+*ة بلغH!
�ة ال�ف��ة , ألمة أدرL� جه! ال)�اة ومعان2ها م�� األزل.bنة اإلب�ا�2Vم�2!ة ال 

  

ث9 لألمام.F4 وت�(Fي تFهاج في آفاق أ$ام�ا ال  ت)�ة ل3!ح�ا ال�ف�ي ال!ائع ال

الوافدة , وعنوان ساطع  
للجهود الفردية المعربة عن  
إرادة األمة وخصائصها المتميزة

تحية لصرحنا النفسي الرائع  
الوهاج في آفـاق أيامنا التي  
.تتحدى وتتوثب لألمام

إرتباط كامل النص:    
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiContentCore.pdf  

 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

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

 2021 للعــام العربية النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  صـــــــادح" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي بالكتــا

  العلمي  الموقع من التحميل

ok.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBo 
  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...معا يصل صوتنا ومعكم نذهب أبعد

  فـامتنا ا،فـأوطانن مجتمعاتنا فترقى بانساننا، نرقى معا
 

http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.SamaraiContentCore.pdf 

