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 2019أخلـــص وأصـــدق التهانـــي بالعام 

  رـم بخيـام و أنتـل عـك
 بالصحة والعافية واالمن والسكينة والسالم وراحة البال .. .مي لكـتمنياتـ

 بالرقي الحضاري والمعرفي... اوالمتن... ا  بالرفعة والعزة والوطانن... باالنعتاق والتحررا  ولشعوبنـ

 وتلك االيام نداولها بين الناس لعلهم يتفكرون

  

   محمد الميراالستــــاذ الدكتــــور 
  ) المغرب -  فاس(  نفسعلم الاستاذ 

  " 2018 لشبكة العلـوم النفسيـة العربيـة الغالي أحرشاوجائـزة البروفيسـور " يفوز بــ 

  " الذاكرة العاملة- الذاكرة و االشتغال المعرفي ":ترجمته كتابعن 
    http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/Prize2018.pdf:  رابط لوحة التكريم بالجائزة

https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/  
  

 مة رئيس لجنة التحكيم االستاذ الدكتور الغالي احرشاوكل

 " تشريف أعتز به، يبقى تاجا مرصعا فوق رأسي ونبراسا راسخا في ذاكرتي "
ArabpsynetAwards/photos/https://www.facebook.com/ 

 كلمة الفائز بالجائزة االستاذ الدكتور محمد المير
 https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/ 

  جمال التركي. د" العلوم النفسية العربية  مؤسسة" رئيس  كلمة 
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/  

   ) أمريكا/العراق –الطب النفساني  (قتيبة شلبي االستاذ الدكتور 

  2019للعام "  فــــي العلـــوم النفسانيــــة المفلحــــون" :بلقــــــبيكرم 
 اسمه الكريم " 2019العام  العلــوم النفسيــة العربيـــة شبكة" بمناسبة حمل جائزة 

Muflehun2019.pdf -Al-rabpsynet.com/Prizes/Prize2019/Prizeshttp://a 
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/  

  
 عامها التاسع عشر من التأسيس الشبكة تطفئ شمعتها الثامنة عشر وتدخل 

 "عامـــا من العطـــاء  15... عامــــا من الـــكدح 18" 

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

 من التأسيس 19عامها "شبكة العلوم النفسية العربية " أسبوع  االحتفال بدخول 

 04/01/2019الى   29/12/2018من 
 

 )االصدار السادس" (شبكة العلوم النفسية العربية  " لـ   2019الكتاب السنوي 

  عامــــا من العطــاء 15... عاما من الكدح 18منجـــزات 

 " لشبكة العلوم النفسية العربية" الموقع العلمي : الفصل األول ‐
com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdfhttp://arabpsynet.   

  إصــدارات دورية رقميـــة فــي علــوم وطــب النفــس :الثاني الفصل ‐
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 
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http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/Prize2018.pdf
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/a.492498270806672.1073741825.211668335556335/1665316436858177/?type=3
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/a.289841638083999/688083918259767/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/a.289841638083999/688243444910481/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/a.289841638083999/688739294860896/?type=3&theater
http://arabpsynet.com/Prizes/Prize2019/Prizes-Al-Muflehun2019.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1939304752819289&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 


 

 مكتبيــة رقميـــة فــي علــوم وطــب النفــس  الفصل الثالث إصــدارات  ‐
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 

   الفصل الرابع إصــدارات معجمية رقميـــة فــي علــوم وطــب النفــس  ‐

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

  الجوائــــــز والتكريـــــــم: الفصل الخامس ‐
ts/eBArabpsynetPart5.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documen  

 المتجر االلكتروني: الفصل السادس ‐
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf  

 الكتاب الذهبي: الفصل السابع ‐
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf  

 
 

  في البدأ كانت كلمة ... " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة االصدارات المكتبيــــة العلمية - 
  ) مصر ( الطب النفساني – يحيى الرخاوي - مقدمة فى العالج الجمعى عن البحث فى النفس والحياة

  2018 شتاء  الثالث عشر، الكتاب

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=349&controller=product&id_lang=3:شراء الكتاب  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=348&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  

 الرؤية من منظور مختلف... " اتـــمقارب" المكتبية  سلسلـةال -

  ) عمان، األردن ( الطب النفسي – حانوليد سر –10)  سلوكيات (  رفــــالخ

   2018  خريـف الخامس، الكتاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=340&controller=product&id_lang=3:شراء الكتاب  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=339&controller=product&id_lang=3:ةفهرس والمقدمـال

  )5إلى العدد  1من العدد   (دليل االصدارات السابقة 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=346&controller=product&id_lang=3 

 

   اصدارات مكتبية محكمة في علوم وطب النفس ... " ـينفسانــ"  العربـي ابـالكتـ سلسلـة - 
  ) انكلترا/ العراق  ( يانالطب النفس – التميمي جواد سداد –" للتميمي للصرع العربي زالموج "

   2018 خريـف  والخمسون، التاسع الكتاب
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=338&controller=product&id_lang=3:شراء الكتاب  

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=337&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 

    طيبة لحياة نفسية أفكار  … " سواهـــــا ومـا"  المكتبيـــة  السلسلـــــة - 
 صادق السامرائي - االصدار السابع   … "  هــــــااسو ومـا" 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=329&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    

    _lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=328&controller=product&id:ةالفهرس والمقدمـ
 

  ي علـــوم وطــب النفــــس فــاصــدارات  - 
 محمد أحمد النابلسي. د.أ - 1994 - 5المجلد  19العدد   – الثقافة النفسية

m2xbQxY6CC26cmJJwkQw233mJZ2UM/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1v0A 

 محمد أحمد النابلسي. د.أ - 1994 - 5المجلد  20العدد   – الثقافة النفسية

https://drive.google.com/file/d1/RIUxJj2S2WVVW7rPHv37lYNwi1HooFhM/view?usp=drivesdk  

  

 

  صادق السامرائي – )3(!!ربــة والعـــالعربيـ   )224(ــااسـواهـو م
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa224-241218.pdf 

 صادق السامرائي – !اإلعـــالم النفســــي
cuments/DocSamarraiPsyInformation.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Do 

 

http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart3.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart4.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart5.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart6.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=349&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=348&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=340&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=339&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=338&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=337&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=329&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=328&controller=product&id_lang=3
https://drive.google.com/file/d/1v0Am2xbQxY6CC26cmJJwkQw233mJZ2UM/view?usp=drivesdk 
https://drive.google.com/file/d/1RIUxJj2S2WVVW7rPHv37lYNwi1HooFhM/view?usp=drivesdk
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa224-241218.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsyInformation.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  صادق السامرائي – !!النفسيــــة العربيــــة*األيكـــــة 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabpsynet2019.pdf 

 صادق السامرائي – !!لطبيب النفسيعندما يموت ا

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

 

  مجلة محكمة في علوم وطب النفس  ... " نفسانيات"  ة العربيةالمجل - 
  2018 خريف  - 59  العدد

  الجزائر – واكلي  بديعة. د,أ: افشرا - الثناقطبي الوجدان اضطراب مستجدات :الملف-

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=344&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=345&controller=product&id_lang=3  واإلفتتاحيةالفهرس 

 

  في علوم النفس و الطب مستجداتال مجلة ..."  سانيــــةبصائــــر نف"مجلــــة 
  2018صيف وخريف  -22/  21العدد  

  يونس سالمه رعىم. د.أ: المشرف  - "والترويحي البدني والنشاط اإليجابي النفس علم" :فالمل
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=336&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  

 d_product=335&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?i  واإلفتتاحيةالفهرس 

 

 "شبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة  زة ــجائ"  -

  2019 لشبكة العلوم النفسية العربية  قتيبة شلبيجائزة 
  الجائــــزةعن الفائز بأجنـــدة االعـــالم 

https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/  
   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2جوائزالدليل 

 " فــي العلــوم النفسانيــة  الراسخـون" -

  2019 للعـام"  النفسانيــة العلــوم فــي الراسخـون" ببلق التكريم
  تكرم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفس

  p://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3htt  على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية الراسخون

  https://www.facebook.com/ArrassikhunAwards/?ref=bookmarks  على  الفايس بوك  الراسخون

  

  ةــات النفسانيــاث والدراســلألبح العلميــةي ــساالكر -

،2017 - 2016 - 2015تفعيل اعمال الكراسي العلمية للسنوات :  2018العام    
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/ 

  
 
 

 2019للعام "  المتجر االلكتروني" و" الموقع العلمي " بـ  إلعالناتاو اإلشهارخدمات 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1937243336358764&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 2019وم النفسية للعام يوم االشتراك في عضوية مؤسسة العربية للعل
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1934185669997864&set=a.153967724686343&type=3&theater 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL99-100/NewsL99-100-04012019.pdf            http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabpsynet2019.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiWhenPsychiatristDies.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=344&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=345&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=336&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=335&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/ArabpsynetAwards/photos/a.289841638083999/672204039847755/?type=3&theater
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
https://www.facebook.com/ArabpsynetUpdate/photos/
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
https://www.facebook.com/ArrassikhunAwards/?ref=bookmarks
facebook.com/arabpsyfound
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL99-100/NewsL99-100-04012019.pdf
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1937243336358764&set=a.153967724686343&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1934185669997864&set=a.153967724686343&type=3&theater

