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    2022  سبتمبر 1

  الرخاوي يحيى للبروفيسور" اإليقـاعحيوي التطوري النفسي الطب نظرية" لــ الثالث السنوي اليوم
 ـــــــةمؤسســـة العلـــــوم النفسيــــة العربي

 تحتفـــــل بــ:
  اليوم السنوي الثالث لــ " نظرية الطب النفسي التطوري اإليقـاعحيوي" 

 للبروفيسور يحيى الرخاوي
  بمناسبة  

 ودخولها عامها اسادس عشر اطفـاء النشرة  اليومية "اإلنسان والتطور" شمعتها  االخامسة عشرة على الويب
www.arabpsynet.com/Documents/AnnualDayBiorhythmicPsy3.pdf  

  
***   ***   ***  

  
  



  العربية النفسية العلوم مؤسسة رئيس - رسالة د. جمال التركي   - 1.1
 ...العالمين وعلى انساننا، وعلى علينا حقّه من باليسر هنفي علّنا

 

 السادس عامها ودخلت عشرة، الخامسة  شمعتها" والتطور لإلنسان اليومية النشرة" أطفـأت)  31/08/2022( ربعاءاأل    
 العلم في بسطة وزاده الجزاء، خير نافع علم من المته قدم عما هللا وجزاه بخير، الرخاوي يحيى والبروفيسور عام كل عشر،

 ...العالمين في عباده به ونفع الجسم في صحة و
 

 نكرّم  وأن إمكاناتها، به سمحت بما سنويا، المناسبة بهذه نحتفـل ان" العربية النفسية العلوم شبكة" في سعينا     
 الحق التكريم" ان يذكرنا فتئ ما الذي وهو ،"أصحابها الى كلماته تصل" ان كدحنا خالل من الرخاوي، يحيى االستاذ

 "...اصحابها الى الكلمة تصل ان  هو
 

 الى" الصادقة الحق الكلمات" اليصال الرخاوي، والبروفيسور سعينا الدرب، هذا على سرنا الزمن من لعقدين      
 ...أمرها يهّمهم ومن أصحابها

 

 1" (الرخاوي يحيى للبروفيسور" اإليقـاعحيوي النفسي الطب" لنظرية السنوي اليوم"  2020 العام اسسنا كنا      
 الثالث السنوي اليوم"  بـــ  نحتفـل اليوم ،"والتطور لإلنسان اليومية النشرة" تأسيس لذكرى الموافق ،) عام كل من سبتمبر
 النظرية هذه بمبادئ نعّرف أن المناسبة هذه في نسعى ،"الرخاوي للبروفيسور اإليقـاعحيوي النفسي الطب" لنظرية

 ...الفكرية مرتكزاتها وأهم
 

 وعلى انساننا، وعلى علينا حقّه من باليسر ولو نفي ان آملين الرخاوي، يىيح لالستاذ واالحترام والتقدير المودة كل 
 ...العالمين في االنسان

 

   عميد الطب النفساني العربي  - الة أ. د. يحيى الرخاوي  رس - 2.1

 ...شهيد وهو السمع ألقى من كل وفى فيكم هللا بارك
  

 هللا فضل يعد الشبكة وفضل فضلكم
  األمل عل والحفـاظ المحاولة اراستمر  مقومات أهم من هو

 شهيد وهو السمع ألقى من كل وفى فيكم هللا بارك
 

  p الحمد
 شىء كل برغم التفـاؤل بفرض احتفظ من ولكتل لكم والشكر

 األرض فى فيمكث الناس ينفع ما وأن
  سعى ما إال لإلنسان ليس وأن
 ُيرى سوف سعيه وأن

 

  السالم ينالمثابر  اآلملين الزمالء كل وعلى وعليكم
  

***   ***   ***  
  



  النظريـــة حول  مقتطفــــــات - " اإليقـاعحيوي التطوري النفسي الطب نظرية-2
 

 يعلم لم ما اإلنسان عّلم الذى األكرم باسم نقرأ دمنا ما مستورد لعلم تقديس يوجد ال  -
 تتفق ال وقد ثقـافتنا مع تتفق قد جزئية لمعطيات أعمى باتباع مطلق إلزام يوجد وال -
 إليه الغيب إلى التطور ومسيرة العالمين رب بفضل التطور بين خالف يوجد وال -
 باستمرار والتطوير التعديل من يمنع ما يوجد وال -
 األرض فى فيمكث الناس ينفع ما وأما -

 مقتطفـاتال بروشير رابط
/Rakhawy/RakBiorhythmicPsyBr1.pdf.arabpsynet.comwww  

    

***   ***   ***  
  

  ) الرابع الجزء  -نشرات اإلصدار الرقمي  ( اإليقـاعحيوي التطوري الطبنفسي نظرية -3
 2022اإلصدار الخامس والعشرون: خريف  

  الرخاوي يحيى - "والتطور االنسان"  سلسة االصدارات  المكتبية الرقمية  
  ) 4ة الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  نظري

 أ.د. يحيى الرخاوي ( مصر ) 
 تسّوق الكتاب من المتجر االلكتروني ( نسخة رقمية )

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=538&controller=product&id_lang=3 

  رابط الكتاب من الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB25/eB25RakAutumn2022.pdf 

  ) تحميل حر( الفهـرس والمقدمـة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak25Autumn22-Content.pdf.pdf  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=537&controller=product&id_lang=3  

 

***   ***   ***  
 

   اإليقـاعحيوي التطوري الطبنفسي نظريةالنشرات اليومية ل -4
الرخاوي يحيى -" والتطور االنسان"   الرقميةالنشرات    اصدارات سلسة  

 

  2020اإلصدار الثاني والعشرون: ربيع  
  أ.د. يحيى الرخاوي ( مصر ) -) 1نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  

 كتروني ( نسخة رقمية )تسّوق الكتاب من المتجر االل
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=428&controller=product&id_lang=3 

  رابط الكتاب من الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB22/eB22RakAutumn2020.pdf 

 ) تحميل حر( الفهـرس والمقدمـة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak22Autumn20-Content.pdf 

 

 ــــــــرســــــــــــــالفه
 )32الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  -  3084العدد       -

 الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى
 )33الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  -3088العدد       -



 ]1) [2الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )34السابع: ملف االضطرابات الجامعة (الفصل    -3089العدد       -

 )3الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )35الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (   - 3090العدد:      -

 ) 4الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى(
 )36الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (   - 3091العدد       -

 )5الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )37الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  -3095العدد     -

 )6الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )38الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  - 3096العدد       -

 )7الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )39الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  -3097العدد       -

 )8تطورى اإليقـاعحيوى (الطبنفسى ال
 )40الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  – 3098العدد       -

 )9الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )41الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  - 3102العدد       -

 )10الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )42لجامعة (الفصل السابع: ملف االضطرابات ا  -3103العدد       -

 )11الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )43الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  - 3104العدد       -

 )12الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )44الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (  - 3105العدد       -  

 )13الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )45الفصل السابع:  ملف االضطرابات الجامعة ( - 3109العدد       -  

 )14الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )46الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (   –3111العدد       -

 )15الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (
 )47الفصل السابع: ملف االضطرابات الجامعة (   -3111العدد       -

 )16يوى (الطبنفسى التطورى اإليقـاعح
 )48ملف االضطرابات الجامعة ( -3116العدد       -

 )17الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( 
 )49ملف االضطرابات الجامعة ( -3117العدد       -

 )18الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( 
 )19الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3118العدد       -

 )14اإليقـاعية (   النظرية التطورية
 )1تنويعات اإليقـاعحيوى وحاالت الوجود المتناوبة (



 )20الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3119العدد       -
 )15اإليقـاعية (   النظرية التطورية

 )2تنويعات اإليقـاعحيوى وحاالت الوجود المتناوبة (
 )21الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3123العدد       -

 ) كتاب قديم وإعادة تنظيم16اإليقـاعية (   النظرية التطورية
 )22الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3124العدد       -

 اإلنسانى   التكامل   ، ومستويات النفسى   الطب
 )1(  ) ] /إيمانى1إسالمى [   منظور   من ( 

 )23الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3125العدد       -
 اإلنسانى   التكامل   ت، ومستويا النفسى   الطب

 )2(  ) إسالمى /إيمانى   منظور   من ( 
 )24الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3130العدد       -

 من أين نبدأ؟ من أبسط النماذج!
 )25الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3131العدد       -

 تدعيم الفرض بمالحظات إكلينيكية عامة
 )26سى التطورى اإليقـاعحيوى  ( الطبنف  -3132العدد       -
 العالقة بين واحدية األمراض النفسية والطبنفسى اإليقـاعحيوى  

 )27الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3137العدد       -
 من مدخل اإليقـاعحيوى التطورى -قراءة النص البشرى   
 )28الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3138العدد       -
 )2من مدخل اإليقـاعحيوى التطورى (  -لبشرى  قراءة النص ا 
 )29الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3139العدد       -
 نقد النص البشرى: إبداٌع خالصٌ  
 )30الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3144العدد       -
 )1حركية "التناّص": آلية اإلبداع النقدى فى العالج (  

 )31التطورى اإليقـاعحيوى  ( الطبنفسى    -3145العدد       -
 )2حركية "التناّص": آلية اإلبداع النقدى فى العالج (  

 )32الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3146العدد       -
 التعلُّم من أبجدية النقد األدبى مستمر  

 )33الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3151العدد       -
 " فى "العالج الجمعى"جدلية و"تناّص" مستويات "الوعى  

 )34الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3152العدد       -
 البداية من "تناص" الوعى لدى األحياء قبل اإلنسان  

 )35الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3153العدد       -
 جدل مستويات الوعى معا: هو أساس نقد النص البشرى  

 )36طورى اإليقـاعحيوى  ( الطبنفسى الت  - 3158العدد       -



 نقد النص البشرى: هو تزكية النفس إلى "ما سواها"  
 )37الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3159العدد       -
 بدايــة التطبيـــق العملـــى  
 )38الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3160العدد       -
 فنية)  بحث علمى بمهارة  3المقـابلة اإلكلينيكية (   
 )39الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3165العدد       -
 )2)بحث علمى بمهارة فنية (4المقـابلة اإلكلينيكية (   

 (مناقشة فقرات المقـابلة واحدة واحدة)
 )40الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3166العدد       -
 )3) بحث علمى بمهارة فنية (5المقـابلة اإلكلينيكية (   

 د الشكوى ومغزاهاأبعا
 )41الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3167العدد       -
 )1) التاريخ العائلي (6المقـابلة اإلكلينيكية (   

 التفكيك الحتمال التشكيل أو التفسخ-وراثة: زخم الطاقة ومدى حركية  
 )42الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3172العدد       -
 )2) التاريخ العائلي (7ية (المقـابلة اإلكلينيك   

 التاريخ العائلى وموقع الصْرع منه!!
 )43الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3173العدد       -
 )3) التاريخ العائلي (8المقـابلة اإلكلينيكية (   

 الصْرع والوعى، والمخ
 )44الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3174العدد       -
 )4) التاريخ العائلي (9يكية (المقـابلة اإلكلين   

 (مالحظات خبراتية/ إكلينيكية)-الصْرع والوعى والمخ والطاقة والمعلومات
 )45الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3179العدد       -
 )5) التاريخ العائلي (10المقـابلة اإلكلينيكية (   

 )2 – 1مع بعض القـادة والمبدعين المصابين بالصْرع ( 
 )46الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3180عدد  ال     -
 )6) التاريخ العائلي (11المقـابلة اإلكلينيكية (   

 )2 – 2مع بعض القـادة والمبدعين المصابين بالصْرع ( 
 )47الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3181العدد       -
 )7) التاريخ العائلي (12المقـابلة اإلكلينيكية (   

 اثة فى الطبنفسى اإليقـاعحيوى (التطورى)موقع الور 
 )48الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3186العدد       -
 )8) التاريخ العائلي (13المقـابلة اإلكلينيكية (   

 افتراضات أساسية، وأبجدية خاصة
 )49الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3187العدد       -



 )9ريخ العائلي () التا14المقـابلة اإلكلينيكية (   
 استدراك للتعريف باإليقـاعحيوى عامة

 )50الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3188العدد       -
 )10) التاريخ العائلي (15المقـابلة اإلكلينيكية (   

 دورات القـلب ودورات المخ
-- --  --  --    

  

  2020اإلصدار الثالث والعشرون: خريف  
  أ.د. يحيى الرخاوي ( مصر ) -) 2قـاعحيوي ( الجزء  نظرية الطبنفسي التطوري اإلي

 تسّوق الكتاب من المتجر االلكتروني ( نسخة رقمية )
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=438&controller=product&id_lang=3 

  رابط الكتاب من الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB23/eB23RakAutumn.pdf 

  ) تحميل حر( الفهـرس والمقدمـة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak23Autumn20-Content.pdf 

 
 ــــــــرســــــــــــــالفه

 ) 51الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى(-  3191العدد       -
 )11) التاريخ العائلى (16المقـابلة اإلكلينيكية (

 قى والشعرالطبنفسى اإليقـاعحيوى بين الحركة والتشكيل والموسي
 ) 52الطبنفس�التطورىاإليقـاعحيوى(-  3192العدد       -

 )12) التاريخ العائلى (17المقـابلة اإلكلينيكية (
 ]  1) [2الطبنفسى اإليقـاعحيوى بين الحركة والتشكيل والموسيقى والشعر (

 )53الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3195العدد:      -
 )13لتاريخ العائلى ()ا18المقـابلة اإلكلينيكية (

 "مراحل" دائمة االستعادة، ال "مواقع" مفرطة الشحن
 )54الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3200العدد       -

 )14)التاريخ العائلى (19المقـابلة اإلكلينيكية (
 Position, Phase and  Attitudeالفرق  بين "الموقع" و"الطور" و"الموقف/"

 )55نفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( الطب-3201العدد     -
 )1النظرية التطورية اإليقـاعحيوية / الجذور (
 الخطوط العامة لتناول أطوار دورات المخ

 )56الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -  3202العدد     -
 )1)األطوار الثالثة األساسية لدورات المخ (2النظرية التطورية اإليقـاعحيوية /   الجذور (

 ) -1الكرّفـَرّى التوجسى (  óالطور النكوصى اإلنسحابى  أوال:  
 )57الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3207العدد       -

 )2)األطوار الثالثة األساسية لدورات المخ (3النظرية التطورية اإليقـاعحيوية /   الجذور (
 الطور االنسحابى االنعزالى/ وبداية الطور الكرفرِّى التوجسى



 )58الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3208دد  الع     -
 )4النظرية التطورية اإليقـاعحيوية   الجذور (

 ) الطور الكرّفرّى التوجسى3األطوار الثالثة األساسية لدورات المخ (
 (تكامال مع الطور االنسحابى االنعزالى)

 )59الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( –3209العدد       -
 )5ية اإليقـاعحيوية   الجذور (النظرية التطور 

 )/ الطور الكرفرِّى التوجسى4األطوار الثالثة األساسية لدورات المخ (
 حركية االقتراب واالبتعاد توجُّساً وخيفة!

 )60الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( –3214العدد       -
 )6النظرية التطورية اإليقـاعحيوية/  الجذور (

 )1) /"الطور العالقـاتى الجدلى اإلبداعى" (5لدورات المخ (األطوار الثالثة األساسية  
 (من ثنائية الوجدان إلى تعدد الوجدانات وحركيتها)

 )61الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (    -  3215العدد     -
 )7النظرية التطورية اإليقـاعحيوية/   الجذور (

 )2تى الجدلى اإلبداعى" () "الطور العالقـا6األطوار الثالثة األساسية لدورات المخ (
 )62الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3221العدد     -

 )9النظرية التطورية اإليقـاعحيوية/   الجذور (
 )1تعدد دوائر النبض المخى ومستويات الوعى (

 )63الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -  3222العدد     -
 )10النظرية التطورية اإليقـاعحيوية / الجذور (

 )الجنون فى رحاب العقـل2حاالت الوجود المتبادلة  (
 )64الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3223العدد       -

 )11النظرية التطورية اإليقـاعحيوية  / الجذور (
 خفـاء نبضات المخ وغموض أطوارها

 )65الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3228العدد       -
 )12حيوية /  الجذور (النظرية التطورية اإليقـاع 

 بداية توصيات تطبيقية/ من واقع الفروض المتاحة
 )66الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -  3229العدد     -

 )13النظرية التطورية اإليقـاعحيوية / الجذور (
 حاالت الوجود المتبادلة/ اعتذار وتأجيل، وعينة محدودة

 )67حيوى  ( الطبنفسى التطورى اإليقـاع   -3230العدد       -
 )15)/ التاريخ العائلى (20المقـابلة اإلكلينيكية (

 عودة إلى سبر غور التاريخ العائلى (من منطلق الطبنفسى اإليقـاعحيوى)
 )68الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (    –3235العدد       -

 )21المقـابلة اإلكلينيكية (
 )2ئلى () عودة إلى سبر غور التاريخ العا16التاريخ العائلى (  



 )69الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3111العدد       -
 )22المقـابلة اإلكلينيكية (

 )3) (تابع) سبر غور التاريخ العائلى (17التاريخ العائلى (  
 )70الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3236العدد       -

 )23المقـابلة اإلكلينيكية (
 ة ضرورية) مالحظات بادئ18التاريخ العائلى (  

 )71الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3242العدد       -
 )  "خوارزمية نسبية" من أول لقـاء24المقـابلة اإلكلينيكية (

 )72الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3243العدد       -
 )2)  "خوارزمية نسبية" من أول لقـاء(25المقـابلة اإلكلينيكية (

 )73تطورى اإليقـاعحيوى  ( الطبنفسى ال  -3244العدد       -
 ) مراجعة سريعة، وتجربة جديدة26المقـابلة اإلكلينيكية (

 )74الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3249العدد       -
 Anxiety Neurosisعن (عصاب) القـلق..!! 

 مقدمة عن العصاب فى مقـابل الذهان
 )75الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3250العدد       -

 Anxiety Neurosisاب  القـلق!! عن عص
 )3من   2مقدمة عن العصاب فى مقـابل الذهان (

 )76الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3251العدد     -
 Anxiety Neurosisعن عصاب  القـلق !! 

 )3من   3مقدمة عن العصاب فى مقـابل الذهان (
 )77الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3256العدد       -

 األم "عصاب القـلق" (وموقعه فى ثقـافتنا بوجه خاص)العصاب  
 )78الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3257العدد       -

 )2العصاب األم "عصاب القـلق"(
 (وموقعه فى ثقـافتنا من خالل لعبة نفسية مع األسوياء)

 )79الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3258العدد       -
 بنفسى اإليقـاعحيوىتجليات القـلق: من منظور الط

 )80الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3263العدد       -
 )1القـلق: وتذكرة بتجريب سابق!! (

 )81الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3264العدد       -
 ما زلنا مع "القـلق"

 تجربة جديدة: عن تناُسب الدراية مع استيعاب حركية اإليقـاع!!
 )82التطورى اإليقـاعحيوى  (   الطبنفسى  -3265العدد       -

 ) القـلق الوجودى1عن القـلق:قـلق فرط الدراية (
 )83الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3270العدد       -



 Hyperawareness Anxiety)3عن القـلق: قـلق فرط الدراية (
 )Confrontational and Cross Roads Anxiety(1)1القـلق الُمـواجهى، والقـلق المفترقى (

 )84الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( -3271العدد       -
 Hyperawareness Anxiety)3عن القـلق:قـلق فرط الدراية (

 )Confrontational and Cross Roads Anxiety(2)2القـلق الُمـواجهى، والقـلق المفترقى (
 )85الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3272العدد       -

 Hyperawareness Anxiety)4اية (عن القـلق:قـلق فرط الدر 
 )Confrontational and Cross Roads Anxiety(3) 3القـلق الُمـواجهى، والقـلق المفترقى (

 )86الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3151العدد       -
 )5عن القـلق:قـلق فرط الدراية (

 )Confrontational and Cross Roads Anxiety(4) 4القـلق الُمـواجهى، والقـلق المفترقى (
 )87الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3278العدد       -

 Hyperawareness Anxiety)6عن القـلق:قـلق فرط الدراية (
 )Confrontational and Cross Roads Anxiety(5)5القـلق الُمـواجهى، والقـلق المفترقى (

 قـلق اإلنذار الداخلى (ورهاب الموت)
 )88بنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( الط- 3279العدد       -

 Hyperawareness Anxiety)7عن القـلق:قـلق فرط الدراية (
 القـلق اإلبداعى

 )89الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3284العدد       -
 Hyperawareness Anxiety)8عن القـلق: قـلق فرط الدراية (

 القـلق الكونى
 )90اعحيوى  ( الطبنفسى التطورى اإليقـ- 3285العدد       -

 Hyperawareness Anxiety)9عن القـلق:قـلق فرط الدراية (
 )2القـلق الكونى(

 )91الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3286العدد       -
 Hyperawareness Anxiety)10عن القـلق:قـلق فرط (فرط) الدراية (

 )3القـلق الذهانى (
 )92(  الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  - 3292العدد       -

Biorhythmic Psychiatry 
 )27عودة إلى ما تبقى فى:المقـابلة اإلكلينيكية (

 )93الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3293العدد       -
 )28عودة إلى ما تبقى فى:المقـابلة اإلكلينيكية (

 )94الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3298العدد       -
 )29قـابلة اإلكلينيكية (تابع عودة إلى ما تبقى فى:الم

 ما آل إليه حال "ما هو مدرسة" !!
 )95الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3299العدد       -



 )30تابع عودة إلى ما تبقى فى:المقـابلة اإلكلينيكية (
 ثالثاً: االستقصاء عن تاريخ العمل

 )96الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3300العدد       -
 )31لى ما تبقى فى:مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (تابع عودة إ

 األطفـال بداخلنا
 )97الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3305العدد       -

 )32مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (
 رابعا: التاريخ الجنسى

 )98الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3306العدد       -
 )33لينيكية (مازالنا فى المقـابلة اإلك

 ) ثم: التاريخ الزواجى!...... (ما تبقى عن الجنس)2بقية التاريخ الجنسى (
 )99الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  ( - 3307العدد       -

 )34مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (
 كشف الفطرة من:حركية التطور إلى إبداع اإليمان

 )100قـاعحيوى  ( الطبنفسى التطورى اإلي- 3312العدد       -
 )35مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (

  )2حركية التطور إلى إبداع اإليمان (
 

-- --  --  --   
  

 2021اإلصدار الرابع والعشرون: شتاء  
  أ.د. يحيى الرخاوي ( مصر )  -) 3نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  

 قمية )تسّوق الكتاب من المتجر االلكتروني ( نسخة ر 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 

  رابط الكتاب من الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB24/eB24RakWinter2021.pdf 

  ) تحميل حر( الفهـرس والمقدمـة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak24Winter21-Content.pdf 

 

 ــــــــرســــــــــــــالفه
 ) 101الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى (  -  3313العدد      -

 )3) حركية التطور إلى إبداع اإليمان (36مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (
 )102الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -  3314العدد      -

 )4تطور إلى إبداع اإليمان () حركية ال37مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (
 )103الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3319العدد:     -

 )38مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (
 استدراك محدود /عن التاريخ العالقـاتى (العاطفى، وخبرات الحب)

 )104الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3320العدد      -
 )2) عن التاريخ العالقـاتى (العاطفى، وخبرات الحب) (39ينيكية (مازالنا فى المقـابلة اإلكل



 )105الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3321العدد      -
 ) مزيد من تعرية ما هو "حب"40مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (

 )106الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3326العدد       -
 ) عودة إلى المقـابلة اإلكلينيكية/ مزيد من المعلومات الهامة41ينيكية (مازالنا فى المقـابلة اإلكل

 )107الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3327العدد       -
 )1) ثقـافة اإلدمان (42مازالنا فى المقـابلة اإلكلينيكية (

 )108الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   – 3328العدد       -
 )2)ثقـافة اإلدمان: كدين زائف معاصر (43لينيكية (مازالنا فى المقـابلة اإلك

 )109الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   – 3332العدد       -
 (وتأجلت المقـابلة اإلكلينيكية)  (؟؟) الطبنفسى اإليقـاعحيوى واإلدمان 
 )110الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3334العدد       -
 (؟؟) الطبنفسى اإليقـاعحيوى واإلدمان(وتأجلت المقـابلة اإلكلينيكية)   

 ماذا يقول المدمن عبر رحلة إدمانه ؟ (من منطلق الطبنفسى اإليقـاعحيوى)
 )111الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (    -3335العدد       -

 )2)   التاريخ السابق (44عودة الستكمال  عناصر المقـابلة اإلكلينيكية (
 )112ورى اإليقـاعحيوى  ( الطبنفسى التط  - 3340العدد       -

 )   الشخصية قبل المرض45استكمال  عناصر المقـابلة اإلكلينيكية (
 )113الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3341العدد       -  

 )2)  الشخصية قبل المرض(46استكمال  عناصر المقـابلة اإلكلينيكية (
 )114 الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (  - 3342العدد       -  

 ) آخر حلقة، واعتذار وتأجيل47استكمال  عناصر المقـابلة اإلكلينيكية (
 )115الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (    –3348العدد       -

 الفصام مغارة الضياع، ووعود اإلبداع
 )116الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (    –3349العدد       -

 ع) مغارة الضياع، ووعود اإلبدا 2الفصام ( 
 كلمة السر لفك شفرة المرض النفسى،  وكل الطبنفسى

 )117الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3350العدد       -
 ) مغارة الضياع، ووعود اإلبداع3الفصام (

 كلمة السر لفك شفرة المرض النفسى،  وكل الطبنفسى
 )118الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3354العدد       -

 ) "فروض تدعم بعضها بعضا"4ور الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى (الفصام من منظ
 )1982) وفرض فـاينبرج: (2007فروض جوناثان بيرنز: (

 )119الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3355العدد       -
 )2)  "خوارزمية نسبية" من أول لقـاء (25المقـابلة اإلكلينيكية (

 )120اإليقـاعحيوى  ( الطبنفسى التطورى     -3356العدد       -
 ) مغارة الضياع، ووعود اإلبداع6الفصام من منظور الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى (



 وكل الطبنفسى (وكل حكاية اإلنسان!) -كلمة السر لفك شفرة المرض النفسى، 
 )121الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3362العدد       -

 دام فضلكم؟!! -حيرة بالغة ما رأيكم،
 )122الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3363العدد       -

 أوال: االستقصاءات-عودة الستكمال المقـابلة اإلكلينيكية: االستقصاءات، فـالصياغة  
 )123الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى (  -3375العدد       -

 وى التطورى)عودة إلى المقـابلة اإلكلينيكية: مستويات الصياغة(من منظور الطبنفسى اإليقـاعحي
 عودة إلى المقـابلة اإلكلينيكية: تابع : اعتبارات خاصة "ألحوال خاصة"

 )124الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3376العدد       -
 عودة إلى المقـابلة اإلكلينيكية:الصياغة النفسمراضية التركيبية، وعالقتها بالتخطيط العالجى

 من منظور الطبنفسى اإليقـاعحيوى
 )125الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3377عدد  ال     -

 من منظور الطبنفسى اإليقـاعحيوى حتمية حضور الوعى المتبادل للعالج
 ورسالة  رائعة من أ.د. صادق السامرائى

 )126الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3382العدد       -
 حيرة فى تقديم أسس اإلشراف على العالج النفسى

 لفروض الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى؟هل ثّم دور  
 )127الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3383العدد       -

 اإلشراف على حالة عالج نفسى (َنّص حوار اإلشراف)
 العالقة بالطبنفسى االيقـاعحيوى التطورى

 )128الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (    -3265العدد       -
 حالة اإلشراف (نشرة أمس) 

 المفـاجأة !! فى حالة إشراف أمس!! 
 )129الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (    -3265العدد       -

 الخطوط العامة للعالج والتعافى، وعالقتها بختام: المقـابلة اإلكلينيكية
 )130الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3390العدد       -

 ة)الصياغة الوصفية(المريض ليس معادلة كيميائية خاطئ
 )131الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   -3391العدد       -

 النفسمراضية التركيبي  -قراءة المخ (األمخاخ) لتشكيل  
 )133الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3397العدد       -

 عن االستحياء والحياء
 )134الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3398العدد       -

 موما وفى الممارسةعن "االحترام": ع
 )135الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3403العدد       -

 معالم الطريق إلى النفسمراضية التركيبية
 المريض قبل المرض، هو موضوع الطب والتطبيب



 )136الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3404العدد       -
 صعوبة فهم ماهية المخ، وخطورة اختزاله

 )137الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3405العدد       -
 المنهج نحو قراءتها وتشكيلها  -النفسمراضية التركيب�ة

 بين المعلومات، والمخ، والوعى، والعقـل
 )138الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3410العدد       -

 مشاكل التطبيق وواقع الممارسة -تخطيط النفسمراضية التركيبية
 )139الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3411العدد       -

 تمهيد للتطبيق -تخطيط النفسمراضية التركيبية
 )140الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3412العدد       -

 تخطيط النفسمراضية التركيبية
 تذكرة وتحديث

 )141الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3417العدد       -
 ضية التركيبية:نحو تخطيط النفسمرا

 حقـائق وفروض  
 )142الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3418العدد       -

 نحو تخطيط النفسمراضية التركيبية: حقـائق وفروض
 (2)كل األمخاخ إيجابية ولها دورها : هنا واآلن !!) (

 )143الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3419العدد       -
 األساسية(  حقـائق وفروض )المنطلقـات

 )144الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3424العدد       -
 خطوات أكثر تحديدا لممارسة الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى

 )145الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3425العدد       -
 )1مبادىء ومنطلقـات وخطوات التطبيق (

 )146ى  ( الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيو   - 3426العدد       -
 )2مبادىء ومنطلقـات التطبيق (

 )147الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3431العدد       -
 اعتذار وإعادة ترتيب

 )148الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3434العدد       -
 ال بديل عن الممارسة تحت إشراف

 )149الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3435العدد       -
 ة إلى): الفصام(عود

 )150الطبنفسى التطورى اإليقـاعحيوى  (   - 3438العدد       -
  )1منــذ ربــع قـرن: بعـض تاريـخ هـذا الفكـر (

 

-- --  --  --   



 

 2022اإلصدار الخامس والعشرون: خريف  
  أ.د. يحيى الرخاوي ( مصر ) -) 4نظرية الطبنفسي التطوري اإليقـاعحيوي ( الجزء  

 من المتجر االلكتروني ( نسخة رقمية )تسّوق الكتاب  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=538&controller=product&id_lang=3 

  رابط الكتاب من الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB25/eB25RakAutumn2022.pdf 

  ) تحميل حر( الفهـرس والمقدمـة  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/Rak25Autumn22-Content.pdf.pdf 

 

 ــــــــرســــــــــــــالفه

I 3439>العدد<<<I ) 153الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 )2بعض تاريخ هذا الفكر ( منذ ربع قرن:

I 3440>العدد<<<I ) 154الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 عودة إلى ملف الفصام

 بداعالفصام مغارة الضياع ووعود اإل

 عودة إلى عالقة الفصام بالتطور واإليقـاعحيوى

I  :3444العدد<I<) 155الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 ما زلنا فى ملف الفصام

 الفصام: حركية وعملية أم مصيٌر ومآل؟

I 3445 العددI ) 156الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 ما زلنا فى ملف الفصام

 لماذا الفصام؟) 2ر ومآل؟ (الفصام: حركية وعملية أم مصي

I 3446 العدد I ) 157الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 وقفة مراجعة واسترشاد

I 3451العددI ) 158الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 محاولة محدودة، وشكر وعرفـان

I 3452 العددI ) 159الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الُمنطلقـات  العشرة  

I 3453العددI 160لطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى (ا( 

 األسهل أصعب!!!

I   3458العدد<<I  ) 161الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 المواجهة

I   3459العدد<<I  ) 162الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الجهد المطلوب للتلقّى المسئول

I   163الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى ( –>3460العدد( 



 يسلم القيادة للمخ األنسب !!المايسترو المعالج  

I   164الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى ( –>3465العدد( 

I 3466>العدد<<I<) 165الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 تبسيط وتطبيق عن التشخيص والصياغة

I 3467>العدد<I  ) 166الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 النفسى وعالقته بالتشخيص والصياغة” التقرير“عن  

I 3472>العدد<I ) 167الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 ِذْكر، وتذّكر ما لم ُيْنَس!

I  3473>العدد<<I<) 168الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 
 Therapeutic Optimism   /التفـاؤل العالجى

I  3474>العدد <I<) 169الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 التكامل العالجى

 )170سى اإليقـاعحيوى التطورى (الطبنف  –3479>العدد

 القواعد األساسية، والفروض الهادية

I 171الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى (  –3480>العدد( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 )1” (كل شىء“الفصام: الباب المقفول الذى وراءه  

I 3481>العددI  ) 172الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الضياع ووعود اإلبداع  الفصام: مغارة

 )2” (كل شىء“الفصام: الباب المقفول الذى وراءه  

I 3486>العددI  ) 173الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 الحيرة مستمرة ومفيدة، لكن التحدى ضرورى!!

I 3487>العددI  ) 174الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الضياع ووعود اإلبداعالفصام: مغارة  

 تنويعات مفـاهيم الفصام

I 3488>العددI  ) 175الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 )2(تعدد مفـاهيم الفصام  

I 3493>العددI  ) 176الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

  THE SCHIZOPHRENIC MARCH /     ةالفصامي ) 1(  المسيرة



I 3494>العددI  ) 177الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 )المتن (تقريبا

  ) 1(  )1المرض (   (مراحل) ما قبل : مرحلة   ثانيا

I 3495>العددI  ) 178الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 اإلبداع  الفصام: مغارة الضياع ووعود

 )2المرض (   ما قبل - مسيرة الفصام

I 3500>العددI  ) 179الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 )1المرحلة الثالثة: ما قبل البداية ( - مسيرة الفصام

I 3501>العددI  ) 180الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 بداعالفصام: مغارة الضياع ووعود اإل

 )4النفسمراضية (السيكوباثولوجية) ( -مسيرة الفصام

 )2مرحلة ما قبل البداية ( تابع) المرحلة الثالثة:( 

I 3502>العددI  ) 181الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 )5مسيرة الفصام النفسمراضية (

 البداية المشتركة والمسارات المختلفة

I 3507>لعدداI  ) 182الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 )6النفسمراضية (السيكوباثولوجية) ( مسيرة الفصام:

I 3508>العددI ) 183الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 )7( مسيرة الفصام :النفسمراضية (السيكوباثولوجية)

 مراحل التفكيك وتماديه

I 3509>العددI  ) 184الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 )8النفسمراضية (السيكوباثولوجية) ( مسيرة الفصام :

I 3514>العددI  ) 185الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 نهج قبل تقديم : أنواع الفصامتذكرة بالم

I 3515>العددI  ) 186الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع



 أنواع الفصام، والتخطيط العالجى

I 3516>العددI  ) 187الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع

 الزمأنواع الفصام: تمهيد تاريخى  

I 3521>العددI  ) 188الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع   

 أنواع الفصام (؟؟ )

I   3522العدد<<I  ) 189الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع   

 ) 2أنواع الفصام (

I   3523العدد<<I   190رى (الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطو( 

 الفصام: مغارة الضياع ووعود اإلبداع   

  ) 3أنواع الفصام (
 

***   ***   ***  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتكري-5

  الرخـاوي يحيـى الدكتور األستاذ تكرّم العربية النفسية العلوم ؤسسةم
  

ــــــام ــ ــ  2004 العـ

  بلقــب
ــــــ" الراسخ  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــفـــون  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــعلـــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــوط ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــالنف بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  "سـ

 التكريم لوحة رابط
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounRakhawy.pdf   

 

ــــــام ــ ــ  2013 العـ

  لقــبب
ــــــالمفـلحـــ" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــف ونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــعلـــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــوط ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــالنف بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  " سـ

 التكريم لوحة رابط
hun2013.pdfMufle-Al-http://www.arabpsynet.com/Prize2013/Prizes  

 

ــــــام ــ ــ  2019 العـ

  بلقب
ــــــالكادح"  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــف ونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــعلـــ ــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــوط ومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــــالنف بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ  " سـ

 التكريم لوحة رابط
KadihounYW2019.pdf-http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize   

  

******************  



  روابط ذات صلة
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

***   ***   *** 

 )االصدار الثاني عشر(  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  جزاتالمن من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:   -  01/01/2000( التأسيس:  

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

 2021 للعــام عربيةال النفسية العلوم لمؤسسة العلمــي النشـــاط  حصـــــــاد" كتـــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

AlHassad2021.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 ـامللعـــ  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

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

  2022للعام    ية بموسسة العلوم النفسية العربيةالعضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3@

  

  الرخاوي ىيحي - "والتطور االنسان"  سلسة االصدارات  المكتبية  
  موقع االستاذ الدكتور يحيى الرخاويعلى  

www.rakhawy.org  
 

  المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةعلى  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 

 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى  
http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm 

  

  على الفـايس بوك
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/?ref=bookmarks    

   "التطور و االنسان "  بوستر اصدارات
http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.RakhawyPubBr.pdf  

 
 

 


