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  "COVID-19 فـايروس الكورونا"  جائحةزمن  
 النفسانــي للدعــم " العربية النفسية العلوم شبكة" لـ  التفـاعليــة المنصــة

 الصحة النفسية واالعتبارات النفسية االجتماعية  
 توصيــات منظمـــة الصحـــة العالميـــة

 جمال التركي. د :ترجمــة - توصيــات لعامــة السكــان: التوصيـــة االولـــى

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2746917025391387&set=a.153967724686343&type=3&theater   

 في مجــال الرعايــة الصحيــة  توصيــات للعامليـــن:  2التوصيـــة  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2746917025391387&set=a.153967724686343&type=3&theater   

 الى المهتميـــن برعايــــة األطفـــــالتوصيات  : 3التوصيـــة  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2751033318313091&set=a.153967724686343&type=3&theater   

 مقدموا الرعاية، واألشخاص الذين يعانون من مرض مزمنكبار السن، 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2755323771217379&set=a.153967724686343&type=3&theater   

 مركز دراسة اإلجهاد الناجم عن الصدمة: وصيات  ت
 النصائــــح األساسيــــة -" الكورونا فـايروس" رعاية المرضى الغير مقيمين بالمستشفى أثناء تفشي  

 w.facebook.com/photo.php?fbid=2757250564358033&set=a.153967724686343&type=3&theaterhttps://ww  

 ةاالعتناء بالصحة النفسانية والعقـلية في حالة االبتعاد االجتماعي والحجر الصحي أو العزلة خالل الجائح
 ةإدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة النفسي - ( SAMHSA ) " سمهسا" ملف  
 https://www.facebook.com/Arabpsynet/posts/2759428257473597 

 COVID-19 دليل لآلباء لدعم أسرهم خالل وباء
 (NCTSN) توصيات الشبكة الوطنية األمريكية اضطراب اإلجهاد الرضحي لألطفـال

www.facebook.com/Arabpsynet/posts/2761457357270687https:// 

 صـــــادق السامرائــــي .د - !!القوة الروحية والمناعة الذاتية
Spiritual&Immunity.pdf-om/Documents/DocSamarrahttp://www.arabpsynet.c 

 عبــــد الحافــــظ الخامــــري. د -) 63(ثقـافــــة نفسانيــــة   -" إدراك أخبار كورونا بين التمييز والتسليم
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2758833067533116&set=a.153967724686343&type=3&theater  

  الفخراني د خالد.أ - التواصل الفكري الجيد يؤدي إلى حل األزمات
 GoodIntelCom.pdf-rabpsynet.com/Documents/DocFakhranyhttp://www.a 

 صـــــادق السامرائــــي .د -!! الطــــــب مهنـــــة خطيــــرة
 MedicineDangerousProfession.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarra 

 محمـــد المهـــدي. د -  قـلـــــــــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
 IllnessAnxietyDisorder.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlMahdi 

 محمـــد المهـــدي. د - خوفك وهلعك يزيد من خطورة إصابتك بالكورونا
NotFear&Panic.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlMahdi 

 محمـــد المهـــدي. د - ؟كيــــــــــــــــف نواجــــــــــــه هلــــــــــــع األوبئــــــــــــة  
 PanicEpidemics.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAlMahdi 

 مرسلينا شعبان حسن. د - !!المناعـــــــــــة النفسيــــــــــــــة وهـــــــــــم أم حقيقــــــــــــــة؟
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaPsychoInmunology.pdf 

  خولة أبوبكر. د.أ - اقتراحات لألسرة العربّية لمواجهة فترة األزمات والطوارئ
 tp://www.arabpsynet.com/Documents/DocKhawlaCorona&crises&emergencies.pdfht 

د خالد الفخراني.أ - الفن كشكل من أشكال العالج النفسي لصدمة الكرونا   

http://arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyArtTherapy&Corona.pdf 
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 سامر جميل رضوان  : ترجمة -لماذا ال يزال بعض الناس ال يبقون في المنزل
 lNotStayingHome.pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/DocRudwanWhySomePeoplAreStil  

 عبــــد الحافــــظ الخامــــري. د -) 62(ثقـافــــة نفسانيــــة   - " اإلدراك والسلــوك تجاهـــه: فيــروس كورونـــا"

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2748852541864502&set=a.153967724686343&type=3&theater   

   قـاسم حسين صالح.د.أ - )2-1(ــــا  فوبيـــــــــــــــــــــا كورونــــــــــــــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimCoronoPhobia.pdf 

 سامر جميل رضوان   .د.أ  -سيكولوجية الخوف من الفيروس التاجي وكيفية إدارته

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

 عبدالكريم بلحاج.د - في التدخل السيكولوجي آلثار ومخلفـات الجائحة
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2742410702508686&set=a.153967724686343&type=3&theater  

ــي .د - !!الكورونــــة والوسوســــة المأمونـــــــة  صـــــادق السامرائــ

Corona&Obsession.pdf-http://arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarra  

 عبد الحميد  وليد خالد .د.أ -الجديد  "وس كورونا  فير "وباء أو جائحة  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocWalidPanic&CoronaPandemic.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي .د - !!الفـايــــــــــــــــــــــروس المألـــــــــــــــــوس
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaTerrifingVirus.pdf 

ــي .د - !!الكورونــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــــا  صـــــادق السامرائــ
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCorona&Me.pdf 

  صـــــادق السامرائــــي .د -ــــــــــــــراءات سيكولوجيـــــــــــــــــة في مـــــــــــــــــرض كورونـــــــــــــــــاقــــ
 oronaScArticles.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiC 

 صـــــادق السامرائــــي .د - !!ضّجة كورونا
 s/DocSamarraiCoronaNoise.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Document 

  منى فياض - !!األرض تنتفض... كورونا
 TheEarthIsRising.pdf-Documents/DocFayadhttp://www.arabpsynet.com/ 

  صـــــادق السامرائــــي .د -  !!اإلنتصار على كورونا
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaVirus.pdf 

  قـاسم حسين صالح.د.أ - حدثه سيكولوجيا واجتماعياما أ ..فـايروس كورونا
  http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimCoronaVirus.pdf 

 صـــــادق السامرائــــي .د - السلـــــــوك األصــــــولي
http://arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiFundamentalistBehavior2.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ -  )2(   “الهجرة”تشكيالت أخرى لملعوب   -) 1(بعض فكر يحيى الرخاوى  
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290320.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ - )3من   3(أيضا  “ إنسان حر”رغم أنفك، ومشروع  “ مبدع”أنت  
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280320.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ - )2من   2(“ التاريخ والبيولوجيا فى مواجهة التفكير المعقـلن

 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220320.pdf  

 يحيى الرخاوي .د.أ -  ) 3من   2) (1(“ عن الحرية والمخاطرة فى العملية اإلبداعية

bpsynet.com/Rakhawy/RakD220320.pdfhttp://www.ara  

سان للفكر والدين والحكمة  علي زيعورد  .أ -صوفة في مكَّة وصوفوس في أثينا مؤسِّ
MeccaSufa&AthensSufus.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour  

  
 

 

  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

  ــط في الطــب النفســي الشرعــيمرجـــع مّبس... القـانــــون والمــــرض العقـلــــي ...:اإلصدارات آخر
  2019الكتاب الفـائز بجـائــزة بروفيســـور قتيبـــة شلبـــي لشبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة فـي الطـــب النفســـاني للعــام  

 لطفي عبد العزيز الشربيني  . د -  2020 شتاء    -61اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=401&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

    " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

   )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   - الطــــب النفســــي بيــــن االيديولوجيــــا و التطــــور :اإلصدارات آخر
    2020 شتاء    ،20اإلصدار  "  التطور و نساناإل" الكتاب العلمي  سلسلة  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=397&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=396&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=401&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=397&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=396&controller=product&id_lang=3
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 " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -
 

ــ ...:اإلصدارات آخر ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  )األردن( وليد سرحان   – ـامالفصـ

 2019 خريف التاسع عشر، االصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=389&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=388&controller=product&id_lang=3:ةوالمقدمـ  الفهرس

ـــالمدرس ...:قريبـــــــــــــــــــا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــالعربي  ةـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة الراهنـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــالرؤية  ـ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــوالمنهجي  ةـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ    ةــ
ــاد فكـــر : علـــى زيعـــور : 2019 شتاء العشرون، االصدار   كفـــاح عمـــر... حصـ

 زكريا علي زيعور. د -مــال التركــي  ج. د :و تقديم  إعدادعلي زيعور ،  .د.أ: قراءة

www.facebook.com/photo.php?fbid=2503210703095355&set=a.153967724686343&type=3&theater  
  

  "الراسخون"  السلسلة المكتبية -
 

 )ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريمُ   الُمْصطـََلحُ ("!..ــــــــسٍ ُكــــــــلُّ َنفْ  :االصدارات آخر

 2019 خريف الثامن عشر،  اإلصدار
 )السعودية(  صالح الصنيع. د.أ  ، ) تونس( جمال التركي  .د: تقديم - )السعودية( عـَْبـُد الـلّـِه الطـــَّـارِقِـي  .د -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

  "سوّاهــــــا   ومـا"   السلسلـة المكتبية - 
    صادق السامرائي - يةنفس أفكار...  طيّبة فـلنحييّنه حياة"  سوّاهــــــا ومـا"  :اإلصدارات آخر

  240إلى العدد    211من العدد    8 اإلصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=376&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=375&controller=product&id_lang=3:ةفهرس والمقدمـال
  
 

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

   2020 شتاء 64العدد   :راتاإلصدا آخر
  دمحم سعيد ابوحالوة: المشـــرف على الملف- " نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي :"الملف

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   
 ler=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=399&control  واالفتتاحيةالفهرس  

  دليــــــــــــل االعـــداد  :  اتـــــــــــــــــــنفساني 
 )2020 شتاء( 64دد  ــالعإلى      ) 2019صيف  ( 62دد  ــالع  منالدليل   -

   w.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdfhttp://ww  :الرابط على الموقع العلمي
 lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_: الرابط على المتجر اإللكتروني

 

  ...دعوة للمشاركة - 2020 ربيع 65العدد  : العدد القـادم
  )سوريا –علم الفس  ( سامر جميل رضوان  . د.أ: المشرف عى الملف-مفيد فعالً ؟هل  ... العالج النفساني    :الملف

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712275868855503&set=a.153967724686343&type=3&theater   

  ...دعوة للمشاركة - 2021 شتاء 69العدد  : العدد القـادم
 النفـــس وعلومهــا من منظـــور الفكـــر االسالمــــي: الملف

 لنفس، الجزائرعلم ا –حسينة زكراوي  . د: المشرفة  
 

www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2411410399081493/?type=3&theater  

  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=389&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=375&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=388&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2503210703095355&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=384&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=376&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=400&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712275868855503&set=a.153967724686343&type=3&theater 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=399&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2411410399081493/?type=3&theater 


  
-  

 

 

 

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
  

   2020 شتاء - 27العدد   :اإلصدارات آخر
 دمحم الميـــر. د. أ- "السيكولوجيـــا في خدمـــة االنســـان والمجتمـــع... "البروفيسور العالي أحرشاو" :الملف

المغرب   -لبروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو  عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ علم النفس ا  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3 :شراء  العدد   

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3  واالفتتاحيةالفهرس  
  ... دعوة للمشاركة - 2020 ربيع   – 28العدد  :  العدد القـادم

  معــا، ال للوصمـــة... سانـــيالمـــرض النف" الملف  
  )مصر –الطب النفساني  ( لطفي الشربيني  . د.أ: المشرف عى الملف

set=a.153967724686343&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2706583022758121&  

    الرقمــــــــي األرشيــــــــــف - المتخصصة    النفسية الثقـافة - 
  دمحم أحمد النابلسي. د.أ  - 2011 أكتوبر/ تشرين األول -يوليو/ تموز  -  22المجلد    88-87العدد   -

https://drive.google.com/file/d/1GU_EZBSl14Wde08zVUf-TjEq6O1A7Qri/view?usp=drivesdk     
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP87-88.pdf  

 
 

 2020 للعامـة العلـوم النفسيــة العربيــة  شبكـ زة  ــجائ - 
 لشبكة العلوم النفسية العربية  قـاسم حسين صالح  جائزة  

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf  :دعوة للترشح للجائزة 
   http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm الشبكة علىجوائز  الدليل  

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

 ) 2019الى العام    2010من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf 

  2020 للعامفــي العلــوم النفسانيــة    الراسخـون - 
  رّم الشبكة في الذكرى السنوية لتأسيسها شخصية عربية تميزت في حقول علوم وطب النفستك -

  Rassiknoun2020.pdf-http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN: 2020للعام    دعوة لترشيح الشخصيات - 
 على موقع مؤسسة العلوم النفسية العربية " النفسانيــة العلــوم فــي اسخـونالر "التكريم بلقب  

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3  
 ) 2019الى العام    2003من العام  ( الشخصيات الطبنفسانية والعلمنفسانية المكرّمة

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf  

 2020 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
  "اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةفي  و الدراسات   ألبحاثل  عبد العزيز موسى ثابت كرسي  "
 ynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdfhttp://www.arabps  : لتعاون إلنجاز أعمال الكرسيلدعوة   

  http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm: الكراسي العلمية  على موقع الشبكة

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL152/NewsL152-030420.pdf          http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2706583022758121&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3
https://drive.google.com/file/d/1GU_EZBSl14Wde08zVUf-TjEq6O1A7Qri/view?usp=drivesdk    
http://www.arabpsynet.com/Journals/ICP/ICP87-88.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3
http://www.arabpsynet.com/ScChair/IndexScChair.htm
http://arabpsynet.com/Prizes/IndexPrize.htm
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2
http://arabpsynet.com/Rassikhoun/APN-Rassiknoun2020.pdf
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=3
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.pdf 
http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2010-2019.pdf
http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL152/NewsL152-030420.pdf
facebook.com/Arabpsynet
arbpsyfound.com
arabpsynet.com
facebook.com/arabpsyfound

