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Advisory& Scientific Board  الهيئة  االستشارية والعلمية الُمحّكمة  
 
 
 

  علــــــوم و طــب النفــــــسمجلــــــة مستجــــــدات  

  ســــالنفو طــب  م  ــو ي علــة فــة فصليــمجل
     

   الرئيـــــــس الشـرفـــــــــــي    الرئيـــــــس الفخــــــــــــــري  
  )ــــر مصـــــ( يحيــــى الــــرخـــــــــــــاوي   )ــر ـــــمصــ( ـــةـأحمــــــــــد عكاشــــــــ

  ـــــــــــــــســـــالرئــيــــــــ    مستشـــــــار الرئــيـــــــــس

  )تونـــــس ( ــيـالتــركـــــــــــ ـــالـجمــــ   )ـراـــإنكلتـ(محمــــــــــد أبــــو صالـــــــــح

  املستشـــــــار  الشـرفـــــــي  املستشـــــــار  الفخــــــــري

  )ـودانالســــ( يــــــدرـبــــــ ــكــــمالـــــــ   )ــرـــــمصــ(م ــــــــار إبراهيــــالستــــد عبــ

  )ترتيب أبجدي( الهيئـــة اإلستشاريـــــة  
  )ـــا ســوريـــــ( ـــيب العــســالـــــــــأديـــــــــــ

 )الجزائــــــــــر(ـــــةــر معمريــــــــــبشيـــــــــــــ

  )ـــــانلبنـــــــ(ــــــــدورةشـــــــــــــــارل بــــــــ

  )ــــرب املغـــــ( ـــــــاوي احرشـــــــــــالغــالــــــــ

  )العـــــــــــراق ( ــــحقـاســــــم حسيـــــــن صالــــ

  )ة ــــــالسعودي  ( دــــــرزاق الحمـــــد الــــــــــــعبـ

  )العراق / أمريكــا( ــرايــــصــــــــــــــادق السامــــــ

  )الكويت –الجزائر (ـــويمصطفــــــــــــــى عشـــــــــ

  )ـــا ســوريـــــ( ـود ـــزار عيــــــون الســــــــــنــــــ

  )األردن ( ــــان     ولـــيــــــــــــــد ســـرحــــــــــــــ

العــــلــمــيــة الهيئـــة   

   ترتيب أبجدي( علـــــم النـفــــــــس(   )ترتيب أبجدي( ـــــيانالطــــب النفس   
 )ودانـــــالس(ة ـــــن عشريـــــالص حســــإخ

 )مصـــــــــر ( ـيــــد الفخرانــــــــخالــــــــ
 )رـــــــــالجزائ( الم ـــــد الســـــد عبــــــخال
 )اـــــــــعك( ر ـــــــــــو بكـــــة أبــــــــخول

 )ُعمان -سوريا (  وانـــــل رضـــر جميــــــسام 
 )مصر -ليبيا ( رــل بشــفض د ـــامحم ان ــشعب

 )ةــالسعودي(   عــم الصنيــن إبراهيــح بـــصال
 )نــــــاليم(ري ـــــــظ الخامـــــد الحافـــــعب

 )ر ـــــــمص(دارـــــــاح دويــــــد الفتــــــعب
 )ربـــــاملغ( اجــــــم بالحــــــد الكريـــــعب
 )ربـــــاملغ(ي ـــــر السباعـــــد الناصـــــعب
  )ن ــــفلسطي( و ـــــــن كتلـــــل حســـــكام

 )ر ـــــــمص(الوة ــــو حـــد أبـــد سعيـــمحم

 )فرنسا - مصر (ســـــة يونـــــي سالمــــمرع
 )السعودية -اليمن ( اري ــــد البـــن عبـــــمع

  )الجزائــــــر(زبيـــــــر بـــــن مبــــــــــــارك   

  )بريطانيا / العراق ( ســـداد جـــواد التميمــي 

  )املغــــــرب(شاهــدي  عبد الســالم الوزانـي 

 )لبنــان/ سوريـا(عبــد الرحمــــان إبراهيـــــم 

  )فلسطيــن /غـزة( عبـد العزيــز موسـى ثابـت

 )ر ـــــمص( ان ـــد الرحمــل عبـــي إسماعيــعل

  )اـــأمريك –راق ــــالع( يـــــــة الجلبـــــقتيب 

 )را ــــإنكلت –راق ـــــالع(ريــــــد الياســــماج

  )ةـالسعودي –ورياـس(  ف ـال الشريــد كمـــمحم

  )راق ــــــالع( ـــسـان يونــــا سليمــــمهـــ

  )مصــــــــر ( وائــــــــــــل أبو هنــــــــــدي 

  )األردنــ / أمريكــا( وليـد خالــد عبــد الحميــد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  إيمــــــــان الفقـــــــــي   و  سلـــــــوى  الورتـــــاني :  السكرتيريـــة

  تونــــس –ـةالعلــوم النفسيــة العربيــةإصــدار مؤسسـ
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408412416
  الفـهـــــــــــرس   

  

   
   
   
     

 

المنّصـــــــة التفـاعليـــــــة للدعـــــــم النفسانـــــــي" ... الكورونـــــــا فـايـــــــروس  " جائحـــــــة     : الملــف

 

7  ةـــــــللصدم ةــــــالتالي ربــــــالك اتــــــــوتداعي ةـــالنفساني ةــــــالصح... " روســـــــــفـايــ الكورونــا" ـةـــــــــجائحـ 

 دــــــــد الحميــد عبــــد خالـــــــــولي 

11د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجدي"ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس كورونر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي"ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أو جائحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 

دــــــــد الحميــد عبــــد خالـــــــــولي 

16  ةـــــــــــــــــــــــــــل والمواجهـــــــــــــــــــــــــــــــة التدخـــــــــــــــــــــــــــوسيكولوجي- Covid  19 - د  ــــــــــــــــــة كوفيـــــــــــــــــــــــــــــــجائح 

اوـــــــــــــــــــــــــــــــأحرش  يــــــــــــــــــــــــــــالغال 

23  !!ـــــــــة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أم حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمناعـــــــ 

نـــــــــــان حســـــــــــشعب  اــــــــــمرسلين 

 33  وارئـــــــــــــــــــــــات والطـــــــــــــــــــــــــــــرة األزمـــــــــــــــــــــــة فتـــــــــــــــــــــــة لمواجهـــــــــــــــــــــــرة العربيّ ـــــــــــــــــــــــات لألســـــــــــــــــــــــاقتراح 

رــــــــــــــــــــــــــــــــــأبوبك  ةـــــــــــــــــــــــــــــــخول 

 37  "19- دـــــــــــــــــــــــــــــــــــكوفي"ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتماعي-ات سيكوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينامي 

يـــــــــــــــــــــــــــــــالتزان  انـــــــــــــــــــــــعدن 

ــــــــــــــــــــــــــــــة إدارتـــــــــــــــــــــــي وكيفيــــــــــــــــــــــــــــــروس التاجــــــــــــــــــــــــــــــوف من الفيــــــــــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــــــــــــسيكولوجي   47  هــ

وانــــــــــــل رضـــــــــــــجمي  رـــــــــــسام 

 51  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه سيكولوجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما أحدث..اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس كورونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـاي 

حــــــــــــن صالـــــــــــحسي  مــــــــــــــقـاس 

55  !!ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض تنتفاألر ... اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكورون 

اضــــــــــــــــــــــــــــــــــفي  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــمن 

 58 ...!وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيكولوجي" اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكورون"روس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـاي 

يـــــــــــــال نظمــــــــــــكم  ارســـــــــــف 

61 ةــــــــــــــــات نفسيـــــــــــــــــــــور اضطرابــــــــــــــب لظهـــــــــــــــــــــــر ومسبـــــــــــــــــــــــل مفجــــــــــــــــكعام اــــــــــــــــة كورونــــــــــــــــجائح 

المـــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــعل  ارةـــــــــــــــــق 

 Coronavirus Phobia 64

حــــــــــــصال  نـــــــــــحسيم  ــــــــــــــقـاس 

 

69  فـــالملـــــراءات في  ـــــــــــق

  اجــــــــــــــــــم بلحــــــــــــــــدالكريـــــــــــــــعب 

70ةــــــــــــــــــــــــــات الجائحــــــــــــــــــــــــــار ومخلفــــــــــــــــــــــــــي آلثـــــــــــــــــــــــــل السيكولوجــــــــــــــــــــــــــي التدخـــــــــــــــــــــــــف 

  ـــيـــــــــــــــــادق السامرائـــــــــــــــــــــصـــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كورونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضجّ   71!!اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72!!ــــوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروس المألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفـايـــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكورونــــــــ  73!!ــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!!اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كورونـــــــــــــــار علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلنتص 
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 !!ـــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المأمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والوسوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكورونــــ 

   يـــــــــــــــــــــــــد الفخرانــــــــــــــــــــــخال 

 76اتـــــــــــــــــــــل األزمــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــؤدي إلــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــري الجيــــــــــــــــــــــل الفكـــــــــــــــــــــــــالتواص 

   ديــــــــــــــــــــد المهــــــــــــــــمحمـــ  

 79ــــــــــــــــــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـلــ 

ــــــــــع األوبئـــــــــــــــــــــــــــــف نواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيــــــــــــــــــــــــ  ــــة ؟ــــــــــــــــــــــــــ  80ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــد الحافــــظ الخامــــريـــعبــ 

 62)62(ــة  ــــــــــــــة نفسانيــــــــــــثقـافــ -"هـــــــوك تجاهـــــــــاإلدراك والسلـ: اـــــــروس كورونـــــــــفيــ " 

   وــــــــــــــــــــــــف عبــــــــــــــــــــــيوس 

 
وسيكولوجية19جائحة كوفيد: قراءة وتعليق على مقـالة  البروفيسور الغالي أحرشاو

)بعد جائحة كورونا، العالم لن يعود كما كان (التدخل والمواجهة    
83 

   يــــــــــــــي دقـاقـــــــــــــــــــسام 

 85رــــاد األخضـــــر إلى االقتصـــــاد األحمــــول من االقتصــــــالتح  رورةــــــضفي  : اـــــكورونر  ـــــمك 

                                          

   ـــــدارات و دوريــــــــات نفسانيــــــــــــة حديثــــــــــــــــةإصــــــــــ 

    
   التــــــــــــات ومجــــــــدوريـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــات"العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجل   88 59دد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع-)ملخصــــــــــــــــــــات  "( نفسانيـــــــــــ

 95  13د  ـالمجل  -1فهرست  العدد   -ـــــــــــــةــــــــــــــــــــــــة وتربويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات نفسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــــ 

   االصـــــــــــــدارات النفسانيــــــــــــة 

 98 ةــــــــــــــــــــــــــــــراض الُعصابيـــــــــــــــــــــــــــــــــة لالمـــــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــالنظري: 43م  ــــــــــــــــــــوع رقـــــــــــــــاب االسبــــــــــــــــكتـــ 

 معن عبدالباري  :عرض وتلخيص 

 112  اســــــــون النـــــــــراءة فى عيــــــــــق-) “ســـــوار النفـــأغ”وان  ـــر ديـــعب) (3(ة  ــــــــات البشريـــــــــه العالقــــــــفق 

 اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحي 

 118  دراسة ميدانية لألثر النفسي لشعائر ومشاعر مكة المكرمة وأهميته في تعديل سلوك الحاج: رــج الشعائـوه 

ـــيـــــــــــــــــــــــــه الطارقـــــــــد اللـــــــــــــــــــــعبــــــ    
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