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

 الصحة النفسية واالعتبارات النفسية االجتماعية  
 )المغرب(  عدنان التزاني .أ - "19-كوفيد"اجتماعية في زمن  -ديناميات سيكو

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocEttouzani-PsychosocialDynamicsTimeCovid19.pdf 
 )الجزائر(  رمضان زعطوط .د -كورونا وحديث المسافـات

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZaatout-Corona&Distances.pdf 

 )المغرب( سامي دقـاقي -   في ضرورة التحول من االقتصاد األحمر إلى االقتصاد األخضر: مكر كورونا
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocDekak-CoronaSly.pdf 

 )الجزائر( قـارة علي اسالم -!!كعالج بالفن للتخلص من قـلق الحجر الصحي المانداال  
http://www.arabpsynet.com/Documents/Dockaraali-MandalaArtTherapy.pdf 

  )الجزائر(  قـارة علي اسالم  - !!جائحة كورونا كعامل مفجر و مسبب لظهور اضطرابات نفسية
http://www.arabpsynet.com/Documents/Dockaraali-CoronaPandemic&PsyDisorders.pdf 

 تفسير السلوك الصحي لدي مدخني الشيشة بمحلية الخرطوم في ظل جائحة كورونا

  )السودان(   ايمان الصادق عثمان عبدهللا&   عمر دمحم علي يوسف
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocEman-InterpAmongShishaSmokersCoronaPandemic.pdf 

 

  خالد الفخراني - مفهوم المرض العقـلي بين الواقع والخيال
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocFakhranyConceptMentalIllness.pdf 

   قـاسم حسين صالح - ) 4 – 3 – 2 – 1(  في المختبر السيكولوجي  ..العراقيون
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimIraqisPsyLaboratory.pdf 

   قـاسم حسين صالح -  تحليل بثالثة أبعاد  -مفيد أم مضر؟ ... رمضان  الصيام في
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassim-FastingInRamadan.pdf 

ــيصـــــاد - !!الدكتور محمود الحاج قـاسم  ق السامرائــ
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarrai-HadjQassimMd.pdf  

  صالحعلي عبد الرحيم  : ترجمة   - نموذج ومقياس بيكار في الذكاء االنفعالي المتمركز على الذات واآلخرين
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho-PicardsModel&ScaleEmotIntell.pdf  

  يحيـــى الرخـــاوي– )2من   2! (ماذا حدث لِقَيم المصريين؟
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD260420.pdf 

  يحيـــى الرخـــاوي – )2من   1! (ماذا حدث لِقَيم المصريين؟
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD250420.pdf  

 يحيـــى الرخـــاوي– (2)  شيخ خفراء العالم الحديث(1) بعض فكر يحيى الرخاوى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190420.pdf 

 يحيـــى الرخـــاوي– العلم   من   أرحب   والمعرفة   العقـل   من   أشمل الوعى   ([1])  حركية التطور وجدل اآلتى
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD180420.pdf  
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  "  نفسانـــي"   عربـيال الكتــاب سلسلـة - 

  

ـــة ...:اإلصدارات آخر ــ ــة النفسيـ ــ  في الصحة النفسانية والعقـلية المرجعالكتاب العربي   " الصحــ
  الدكتور َولِـيــــْد َسْرَحــــْاْن   -  2020ربيع  /  62االصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=407&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  
 .com/index.php?id_product=406&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound:ةالفهرس والمقدمـ

  دليــــــــــــل االصدارات"  نفسانـــي" 
 )2020 ( 62دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -

   apneBook3.pdf  -Aldaleel-http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF  :الرابط على الموقع العلمي
 roller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=247&cont: الرابط على المتجر اإللكتروني

    " اإلنسان و التطور"  سلسلــــة المكتبيــــة العلميةال - 
  

   )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   - الطــــب النفســــي بيــــن االيديولوجيــــا و التطــــور :اإلصدارات 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     

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

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

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

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

 " 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     

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

  والتحليــل النفســي والسيميــاءي والفـلسفــة وعلــم االجتمــاع  علـــم النفــس   ...:قريبـــــــــــــــــــا
  بحســــب علــــي زيعــــور... المدرســــة العربيــــة الراهنــــة : 2019 شتاء العشرون، االصدار

 التركــي  مــال  ج. د :وإشراف  إعداد

www.facebook.com/photo.php?fbid=2774429739306782&set=a.153967724686343&type=3&theater  
  

  "الراسخون"  السلسلة المكتبية -
 

 )ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريمُ   الُمْصطـََلحُ ("!..ــــــلُّ َنفْــــــــسٍ ُكــ :االصدارات آخر

 2019 خريف اإلصدار الثامن عشر،
 )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

  اصـــدارات نفسانيـــــة اساسيــــــة -
 معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ:رض وتلخيصع -ثالثة مباحث في نظرية الجنس  ــ:44كتـــاب االسبـــوع رقـــم   

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR44MaanFreud3TopicsSexTheory.pdf  

 معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ:عرض وتلخيص -الحيــــــــــــــــاة الجنسيـــــــــــــــــة  :45كتـــاب االسبـــوع رقـــم  
FreudSexuality.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/BR45Maan  

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=397&controller=product&id_lang=3
www.facebook.com/photo.php?fbid=2793433850739704&set=a.153967724686343&type=3&theater
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http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=385&controller=product&id_lang=3
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http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=406&controller=product&id_lang=3
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http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf    


 
 

 
  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة

  

 داراتــــــــــــــــاإلص رـــــــــــــــــــآخ
  

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

 المغرب   -م النفس البروفيسور الدكتور الغالي أحرشاو  عـــدد خـــاص بمناسبة تكريم استاذ عل
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  تاحيةواالفتالفهرس  
    2020 ربيع - 27العدد  ملحق شهر أفريل  - 

  " 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -أحرشـــاو   البروفيســور الغالـــي":الملف
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs28/eJbs28-April2020.pdf  

 

    2020 شتاء - 27العدد  ملحق شهر مارس  -
  " 2020شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -أحرشـــاو   روفيســور الغالـــيالب":الملف

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

   ـــــــــــــةاد القـادمدعــــــــــــــــــاأل
  

  )الجزء األول    –عدد خاص  (  2020 ربيع   – 28العدد  
 الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة... »الكورونـا فـايروس«جائحة  " : الملف  

 )  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 )الجزء الثاني    –عدد خاص  (   2020 ربيع   – 29العدد  
 الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة... »فـايروسالكورونـا  «جائحة  " : الملف  

 2020ماي   20  آخر أجل لقبول األبحاث - )  المغرب -الطب النفساني  ( الغالي أحرشاو  . د.أ: المشرف
  

   ...دعوة للمشاركة - 2020 صيف   – 30العدد  

  )مصر (لطفي الشربيني  . د.أ: لفالمشرف عى الم -معــا، ال للوصمـــة... المـــرض النفسانـــي" الملف  
www.facebook.com/photo.php?fbid=2777898182293271&set=a.153967724686343&type=3&theater 

 

  قـادمةملفـات االعداد المحاور   
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer-NextTopics.pdf 

 

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  المجلة العربية -
 

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=404&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
  http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=403&controller=product&id_lang=3  : واالفتتاحيةالفهرس  

  قـادمةملفـات االعداد المحاور  
NextTopics.pdf-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat 

  السابقـــــــةدليــــــــــــل االعـــداد   
 )2020 ربيع( 65دد  ــالعإلى      ) 2019صيف  ( 62دد  ــالع  منالدليل   -

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
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.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27-Mars2020.pdf
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
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs27/eJbs27-April2020.pdf
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/Bassaaer-NextTopics.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 لى المتجر اإللكترونيالجوائز عدليل  

 ) 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  

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

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003-2019.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  : ز أعمال الكرسيلتعاون إلنجالدعوة   

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

 

   في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2020 العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3 

  الراســـــخ الشريــــكعصوية   
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