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

  

  كل عام وأنتم بخير...1441/  2020عيد فطر مبارك  
 الطاعات و االعمال صالح ومنا منكم هللا تقبل
  والبركة واليمن بالخير وعليكم علينا هللا أعاده

ok.com/photo.php?fbid=10156984133286761&set=a.10150403803236761&type=3&theaterwww.facebo  
  

  
 على الويب  18تدخل عامها   "شبكة العلوم النفسية العربية  ... ")13/06/2020( قريبــــا

  " عامـــا من اإلنجازات 18... عامــــا من الـــكدح 20
  2020للعام  " ذهبي لـشبكة العلوم النفسية العربية  السجل ال" دعوتكم تدوين كلمتكم في    دنايسع

  )تونس(الطب النفساني    -جمال التركي. د
www.facebook.com/Arabpsynet/grid?lst=100002193491869%3A100002193491869%3A1590753116 

 منارة علم الهل االختصاص" الشبكة   "
 )الرياص، السعودية(علم النفس   - بروفيسور صالح ابراهيم الصنيع

https://www.facebook.com/Arabpsynet/grid?lst=100002193491869%3A100002193491869%3A1590753116 

 تحتفـل الشبكه بعيدها العشرين
 )األردن –عمان   (الطب النفساني    –الدكتور وليد سرحان  

https://www.facebook.com/Arabpsynet/grid?lst=100002193491869%3A100002193491869%3A1590753116 
 جهد عظيم لنرتقي بالسلوك البشري

  إخالص حسن عشرية  -  استاذ مشارك كلية التربية، جامعة الخرطوم  ( السودان)
https://www.facebook.com/Arabpsynet/grid?lst=100002193491869%3A100002193491869%3A1590753116 

 و ال يعرف الكلل.. يتحدى الصعوبات  " كدح"
 )مصر(الطب النفساني    -لطفي الشربيني  . د

https://www.facebook.com/Arabpsynet/grid?lst=100002193491869%3A100002193491869%3A1590753116 
 عاما من العطاء والنجاحات على الويب، تركت بصماتها على تطبيقـات الصحة النفسانية عربيا 18

 )بريطانيا/ العراق  ( لطب النفساني  ا  -ماجد الياسري  . د
https://www.facebook.com/Arabpsynet/grid?lst=100002193491869%3A100002193491869%3A1590753116 

 خيار استراتيجي ال يقبل المساومة أو التفريط... لمي ينبض بالحياةاستمرار الشبكة كمنبر ع
 )المغرب(جامعة فـاس   - الغالي أحرشاو

193491869%3A100002193491869%3A1590753116https://www.facebook.com/Arabpsynet/grid?lst=100002 
  
  

 صادق السامرائي .د - "جائحة كورونا"قراءات نفسانية في زمن وباء  
 dfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaPsyArticle4.p 

 السيكولوجيا المعرفية والعقـالنية العلمية الجديدة

 يوسف عبو. أ  –"  19-العلوم والعلماء في عهد جائحة كوفيد: " قراءة في مقـالة الغالي أحرشاو
 NewScCognitive&RationalPsy.pdf-m/Documents/DocYoussefhttp://www.arabpsynet.co 

 هشام ابوحجازي. د -في سيكولوجية الجائحة   
PandemicPsy.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbuhegazy   

 عبد اإلله هاللي. أ - الحكامة النفسية في مواجهة جائحة كورونا
HikamaNafssia.pdf-Corona-/DocHilalihttp://www.arabpsynet.com/Documents  

  2020 ماي 29   الجمعة  156 ددــالع                                        ةالعلوم النفسية العربي ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

www.facebook.com/photo.php?fbid=10156984133286761&set=a.10150403803236761&type=3&theater
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http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaPsyArticle4.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocYoussef-NewScCognitive&RationalPsy.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbuhegazy-PandemicPsy.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocHilali-Corona-HikamaNafssia.pdf


 

 عزيزة محمود علي,أ  – في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية   عالقة جائحة كورونا باضطراب ما بعد الصدمة
 CoronaPandemic&PTSD.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAziza 

 دمحم المير. د - 19وخطر االضطرابات االنفعالية في ظل جائجة كوفيد   للذاكرة  االنحياز السلبي
 CoronaNegativeBiasMemory.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocElmir 

 شهرزاد نوار .د -  من صدمة المرض الى الوصم االجتماعي... 19كورونا كوفيد
 CoronaFromShockToStigma.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocChahraNouar 

 خديجة زيدي.أ - قراءة نفسمرضية في قـلق اللحظة... 19ظل جائحة كوفيد    اآلثار النفسية للحجر الصحي في
 CoronaAnxietyOfTheMoment.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZaidipsy 

 صادق السامرائي .د -  "جائحة كورونا"زمن وباء  مقـاربات نفسانية في  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaPsyArticle3.pdf 

 دمحم ناصيري -  التدخل الممكنةعوامل التفـاوت وأشكال  ... 19-اآلثار النفسية لجائحة كوفيد 
 PsyEffectsCovidPandemic.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocNaciri 

  19مؤسسات الحكومية والخاصة والطوعية تجاه الوقـاية من فيروس كوفيد  المسؤولية االجتماعية لل
 ايمان الصادق عثمان عبدهللا&  عمر دمحم علي يوسف   

 Covid19Prevention.pdf-w.arabpsynet.com/Documents/DocJenanemanhttp://ww 

 وليد خالد عبد الحميد .د - كيفية وقـاية األطقم الصحية لنفسها من االحتراق المهني في وقت الكورونا
 arabpsynet.com/Documents/DocWalidProfBurningInCoronaTime.pdfhttp://www. 

 صادق السامرائي .د -  !!اإلتجاهات النفسية - "جائحة كورونا"قراءات نفسانية في زمن وباء  
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiPsyTrends.pdf 

 صادق السامرائي .د -  "جائحة كورونا"قراءات نفسانية في زمن وباء  
 p://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiCoronaPsyArticle2.pdfhtt 

  لطفي الشربيني. د -  ودروس مستفـادة  رؤية نفسية"... الكورونا"زمن   
ocSherbinyCoronaTimePsyVision.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/D 

 دمحم السعيد أبو حالوة, د: ترجمة - نظرية المخطط الجندري وأدوارها في الثقـافة
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbouHalawa-GenderSchemaTheory.pdf 

 دمحم السعيد أبو حالوة, د: ترجمة -فهم نظرية الهوية االجتماعية وتأثيرها على السلوك
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbouHalawa-SocialIdentityTheory.pdf 

 معن عبدالباري قـاسم صالح. د.أ -  "شبكة العلوم النفسية العربية  " في الذكرى العشرين لتأسيس  
 APN20Year.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMaan   

 صادق السامرائي .د -  )3-2!! (ائيالتشريح النفسي لالمّية الطغر 
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiLamiatPsyAnalysis2.pdf  

 صادق السامرائي .د - !!أعزّوا الحاضرين واحترموا الغابرين
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraPrensentProud.pdf  

 دمحم السعيد ابوحالوة .د -) Faith Certainty( اليقين اإليماني  
FaithCertainty.pdf-http://www.arabpsynet.com/Document/DocAbouHalawa  

 صادق السامرائي .د -  )3-1!! (التشريح النفسي لالمّية الطغرائي
 com/Documents/DocSamarraiLamiatPsyAnalysis.pdfhttp://www.arabpsynet. 

 صادق السامرائي .د -   !!الِغلوائية
 http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiFoolishness.pdf   

 يحيى الرخاوي .د.أ - )من ؟ 1) ( محفوظ  نجيب(“ أصداء األصداء”من كتاب  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170520.pdf   

 يحيى الرخاوي .د.أ -مقتطفـات من أعمال يحيى الرخاوى النقدية واإلنشائية واإلبداعية  
 http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160520.pdf 

 نى الرخاويم - ) "19-كوفيد(التعامل مع القـلق والضغوط المرتبطين بجائحة كورونا  " : البرنامج التدريبي
Training.pdf-EAGT-http://www.arabpsynet.com/Congress/CongBS29 
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 " وفي أنفسكم"  السلسلة المكتبية -
 

ــــاألص ...:اإلصدارات آخر ــ ــ ــ ــ ـــ ــــول االجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــة والتاريخيــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــة لإلرشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ادــ

  د خالـــد إبراهيـــم الفخرانـــي.أ -  2020 صيف العشرون،الواحد و  االصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=418&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب  

   ct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=417&controller=produ:ةالفهرس والمقدمـ
 

  دليــــــــــــل االصدارات"  وفي أنفسكم" 
 ) 2020 صيف (21العـــدد   الـى    )2013شتـــاء  (  1العــدد   من  الدليل   -

   Aldaleel.pdf-aFiAnfosikom.Dalil/eBFAhttp://www.arabpsynet.com/W  :الرابط على الموقع العلمي
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=233&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني

 

    " اإلنسان و التطور"  لــــة المكتبيــــة العلميةسلسال - 
  

ـــاد إلى رحــاب المطلـــق: مقدمة فى"  :اإلصدارات آخر  ”العـــالج الجمعـــى من ذكاء الجمـ
  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   -  2020  ربيع  ،21اإلصدار  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=411&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

  ttp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=410&controller=product&id_lang=3h:ةالفهرس والمقدمـ
 

  "  نفسانـــي"   العربـي الكتــاب سلسلـة - 
  

 فــــي زمــــن الوبـــاء..الخـــــوف  -" كورونــــــا  "  ...:اإلصدارات آخر
 ) مصر -طب النفساني  ال( لطفـــــــي الشربينـــــــي  . د -2020صيف  /  63االصدار  

 ) مصر -الطب النفساني  ( محمـــــــد المهـــــــدي  . د: تقديم
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=415&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء     

 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=414&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 الوقـايــــة والعــــالج... حتــــراق المهنــــياال  - 2020 صيف  /  64االصدار    ... قريبـــــا
  اــنرولكوحمايــة االطقــم الصحيـة في الخطــوط االولى لمحاربــة جائحــة ا

  )تونس   –الطب النفساني  ( جمــال التركــي. د: تقديــــم) العراق(  وليــد خــالد عبد الحميــد  . د
 www.facebook.com/photo.php?fbid=10156985010696761&set=a.10150403803236761&type=3&theater 

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

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

  "الراسخون"  السلسلة المكتبية -
 

 )ِمَن التـَّأِسْيِس لِلَعالقَِة إلى التـَّأثِيِر ِفي الُمَمارََسةِ  النَّْفِسيُّ والقُرآُن الَكريمُ   الُمْصطـََلحُ ("!..ُكــــــــلُّ َنفْــــــــسٍ  :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
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: http://www.arabpsynet.com/WaFiAnfosikom.Dalil/eBFA-Aldaleel.pdf
www.facebook.com/photo.php?fbid=10156985010696761&set=a.10150403803236761&type=3&theater 
 http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF-Aldaleel-apneBook3.pdf  


  
-  

 

 

 

  
  "  ـــةـــــنفسانيـ ــرـــــبصائــ" مجلــــة

  

 داراتــــــــــــــــاإلص رـــــــــــــــــــآخ
  

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

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=409&controller=product&id_lang=3:شراء  العدد  
 roduct&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=408&controller=p  : واالفتتاحيةالفهرس  

 " شبكة العلوم النفسية العربية" بنك االبحاث و الدراسات في علوم وطب النفس في  " إثراء  
 2020ربيع   28العدد    -المجلد الخامس عشر -" بصائــــر نفسانيــــة" باالعمال الصادرة في العدد االخير من مجلة  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2840834439332978&set=a.153967724686343&type=3&theater 

  األعــــــــــــــــــداد القـادمـــــــــــــة  
  

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

  )  المغرب -الطب النفساني  ( الغالي أحرشاو  . د.أ: المشرف
w.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1234097833604689/?type=3&theaterww 

  

   ...دعوة للمشاركة - ) الثالثالجزء    –عدد خاص  (  2020 صيف   – 30العدد  

 الصحة النفسانية وتداعيات الكرب التالية للصدمة... »الكورونـا فـايروس«جائحة  " : الملف  
  )تونس ( أحمد العش. د: الملفالمشرف عى   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156984851746761&set=a.10150403803236761&type=3&theater  

   " اتـــــــــــــــــــنفساني"  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  
  x.php?id_product=http://www.arabpsyfound.com/inde403&controller=product&id_lang=3  : واالفتتاحيةالفهرس  

 2020صيف   – 66العدد  ...   قريبـــــــــــــــــا  
 التداعيات على الصحة واللياقة النفسانية... والحجر المنزلي 19 -جائحــة كوفيد  : الملف

  )  المغرب -الطب النفساني  ( الغالي أحرشاو  . د.أ: المشرف
www.facebook.com/photo.php?fbid=10156984655756761&set=a.10150403803236761&type=3&theater 

 

 2020صيف   – 67العدد   :دعوة للمشاركة
 ) الجزائر، الكويت  -علم النفس  ( وي  مصطفــى عشــ. د.أ: المشرف  -ثحديــــــــم النفـــس الـات علاتجاهـــ: الملف
 43&type=3&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=2845263322223423&set=a.1539677246863  

 

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

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

 

   للطب النفسي لعربيةالمجلة ا -
 )2020 ماي  ( 1  العدد  32  المجلد

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=416&controller=product&id_lang=3  
  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=409&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=408&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.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=416&controller=product&id_lang=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2840834439332978&set=a.153967724686343&type=3&theater
www.facebook.com/BassaaerNafssania/photos/a.263692277311921/1234097833604689/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156984851746761&set=a.10150403803236761&type=3&theater
www.facebook.com/photo.php?fbid=10156984655756761&set=a.10150403803236761&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2845263322223423&set=a.153967724686343&type=3&theater 
: http://www.arabpsynet.com/apn.Dalil/APF_Nafssaniat_Index5.pdf


 

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

http://www.arabpsynet.com/Weekly/NL156/NewsL156-290520.pdf           http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3 

 
 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 وائز على المتجر اإللكترونيالجدليل  

 ) 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  

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  - 
  "في اإلضطرابات النفسانية التالية للصدمةو الدراسات   ألبحاثعبد العزيز موسى ثابت ل كرسي  "
 http://www.arabpsynet.com/ScChair/ScChair2020/ThabetChairTxt2020.pdf  : إلنجاز أعمال الكرسي  لتعاونلدعوة   

   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   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

   المميّــز  الماســـي الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

   ــيالماس الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3  

 

   في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2020 ة الشرفية  العضويـــ
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3  

  الُمميّــــز الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=126&controller=product&id_lang=3 

  الذهبــــي الشريــــكعصوية  
tp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=117&controller=product&id_lang=3ht  
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