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http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa232-040319.pf  

  
  

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

 الصحة النفسية واالعتبارات النفسية االجتماعية  
  حرشــــاوأ د  الغالـــي  .أ - وسيكولوجية التدخل والمواجهة - Covid  19 -جائحة كوفيد  

PsychologyInterv&Conf.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou 
 د خالد الفخراني.أ - العودة إلى التقـاليد والقيم خالل زمن كرونا

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

 قـارة علي اسالم - كعامل مفجر ومسبب لظهور اضطرابات نفسية جائحة كورونا
 Psy&Corona.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/Dockaraali 

 يوسف عبو - البروفيسور الغالي أحرشاو    قراءة وتعليق على مقـالة
 orldNeverBeSameAgain.pdfW-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbbou 

  فـارس كمال نظمي.د.أ - ..!وأسئلة في السياسة والدين.. الوباء الكوروني
 itics&Religion.pdfCoronaQuestionsPol-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocNadhmi 

  صـــــادق السامرائــــي .د - !!الرحمـــــــــــــــة والقــــــــــــــوة الروحيــــــــــــــــــة
 Mercy&SpiritualStrength.pdf-raihttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamar  

 يحيى الرخاوي .د.أ -  )2(  فى مواجهة مناهج االغتراب والتفتيت والتدهور  تاريخ التطور الحيوى
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120420.pdf 

 يحيى الرخاوي .د.أ -  )1(   )2من   1( البحث عن تجاوز مخاطر البدائية   )2من   1(م التطور  اإلنسان المعاصر وحت
.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110420 

 صـــــادق السامرائــــي .د - !!كيف نتقوى روحيا؟) 258(ومـا سـواهـــــا  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa258-050420.pdf  

د الغالـــي أحرشــــاو.أ -في المشروع الحضاري العربي  داللة العلم الحديث  
http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-SignModernScArCivilizationProject.pdf  

 
 

   " اتـــــــــــــــــــفسانين"  المجلة العربية -
 

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
 hp?id_product=http://www.arabpsyfound.com/index.p403&controller=product&id_lang=3  واالفتتاحيةالفهرس  

  دليــــــــــــل االعـــداد  :  اتـــــــــــــــــــنفساني 
 )2020 ربيع( 65دد  ــالعإلى      ) 2019صيف  ( 62دد  ــالع  منالدليل   -

   http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf  :الرابط على الموقع العلمي
 =controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product&383: الرابط على المتجر اإللكتروني

 

  ...دعوة للمشاركة - 2021 شتاء 69العدد  : العدد القـادم
 علم النفس، الجزائر –حسينة زكراوي  . د: المشرفة  -النفـــس وعلومهــا من منظـــور الفكـــر االسالمــــي: الملف

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

  2020 أفريل 17   الجمعة  153 ددــالع                                        ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=403&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
: http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
www.facebook.com/NafssaniatJournal/photos/a.1624083941147480/2411410399081493/?type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-PsychologyInterv&Conf.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyReturnToTraditions.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/Dockaraali-Psy&Corona.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbbou-WorldNeverBeSameAgain.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocNadhmi-CoronaQuestionsPolitics&Religion.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-Mercy&SpiritualStrength.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120420.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD110420.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa258-050420.pdf 
http://arabpsynet.com/Documents/DocAharchaou-SignModernScArCivilizationProject.pdf 


 

  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة
  

    2020 شتاء - 27العدد   شهر مارس  ملحق :اإلصدارات آخر
  " 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -أحرشـــاو   البروفيســور الغالـــي":الملف

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27-Mars2020.pdf :العدد رابط   
  

   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

 المنصـــة التفـاعليـــة للدعـــم النفسانـــي"... لكورونــا فـايــروس  ا" جائحــة  " : الملف  

 " الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة "

 )  االمارات  -العراق    -الطب النفساني  ( وليد خالد عبد الحميد  . د: المشرف

www.facebook.com/photo.php?fbid=2776106309139125&set=a.153967724686343&type=3&theater  

  ... دعوة للمشاركة - 2020  صيف – 29العدد  :  العدد القـادم

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

www.facebook.com/photo.php?fbid=2777898182293271&set=a.153967724686343&type=3&theater  
 

 
 

  "  نفسانـــي"   لعربـيا الكتــاب سلسلـة - 
  

  مرجـــع مّبســط في الطــب النفســي الشرعــي... 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    -61ار  اإلصد

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:ةدمـالفهرس والمق

ــة" ... قريبـــــا ــ ــة النفسيــ ــ    في الصحة النفسانية والعقـلية المرجعالكتاب العربي   " الصحــ

  الدكتور َولِـيــــْد َسْرَحــــْاْن   -  2020ربيع  /  62االصدار  
https://www.facebook.com/Arabpsynet/posts/2786730071410082 

    " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

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

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

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

ــاد إلى رحــاب المطلـــق: مقدمة فى" ... قريبـــــا   "العـــالج الجمعـــى من ذكاء الجمــ

    2020  ربيع  ،21اإلصدار  "  التطور و اإلنسان" الكتاب العلمي  سلسلة  
  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي  

www.facebook.com/photo.php?fbid=2793433850739704&set=a.153967724686343&type=3&theater 

  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=401&controller=product&id_lang=3
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=396&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
https://www.facebook.com/Arabpsynet/posts/2786730071410082
www.facebook.com/photo.php?fbid=2793433850739704&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=395&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=394&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2776106309139125&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/photo.php?fbid=2777898182293271&set=a.153967724686343&type=3&theater
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27-Mars2020.pdf


 
 

 " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -
 

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

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

   nd.com/index.php?id_product=388&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfou:ةالفهرس والمقدمـ
  

ـــالمدرس ...:قريبـــــــــــــــــــا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــالعربي  ةـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة الراهنــ 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

oto.php?fbid=2774429739306782&set=a.153967724686343&type=3&theaterwww.facebook.com/ph  
  

  "الراسخون"  السلسلة المكتبية -
 

 )ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريمُ   الُمْصطـََلحُ ("!..ُكــــــــلُّ َنفْــــــــسٍ  :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     

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

  "سوّاهــــــا   ومـا"   السلسلـة المكتبية - 
  

    صادق السامرائي - نفسية 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     

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

  اصـــدارات نفسانيـــــة اساسيــــــة -
 النظرية العامة لالمراض الُعصابية -  43كتـــاب االسبـــوع رقـــم   

  معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ: عرض وتلخيص
http://arabpsynet.com/Documents/BR43MaanFreudNeurosis.pdf  

 

 2020 للعامشبكــة العلـوم النفسيــة العربيــة   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 الجوائز على الشبكةدليل  

   http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2 لكترونيالجوائز على المتجر اإلدليل  

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

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

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

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

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

 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://arabpsynet.com/Documents/BR43MaanFreudNeurosis.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf
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/Prizes/Prize2010-2019.pdf


  
-  

 

 

 

 2020 للعامة  ــات النفسانيــاث والدراســلألبح  العلميــةي  ــساالكر  - 
  "في اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةو الدراسات   ألبحاثعبد العزيز موسى ثابت ل كرسي  "
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  : يلتعاون إلنجاز أعمال الكرسلدعوة   

  : الكراسي العلمية  على موقع الشبكة

 
  

 المجـــالتو    اإلصــــدارات المكتبيــةات  ــــصفح

  )علوم الطب و النفس  إصدارات مكتبية في( " يــنفسان" ي  ــاب العربــالكت صفحــة سلسلــة   -
www.facebook.com/NafssanyBook/?ref=bookmarks    

 )ةنحو لياقة نفسية أفضل لحياة طيبـ("م  ــي أنفسكــو ف" ي  ــالعرب  ابــالكت  ةــصفحــة سلسل -
:   www.facebook.com/WaFiAnfussikomBook/?ref=bookmarks 

  )النفس و علومها  من منظور التراث العربإسالمي( " ون  ــــــــالراسخ" المكتبية    السلسلةصفحــة   -
om/ArrassikhunBook/?ref=bookmarkswww.facebook.c 

  )في البالد العربية    ةـيانوم النفسـع العلـواق( "ضــاب األبيــالكت"ة  ــة المكتبيــالسلسلصفحـة   -
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