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ويمكننا في الوقت الراهن . يحظى بأهمية متزايدةألساليب الفعالة لعالج الصدمات موضوع تعد ا
اإلنترنت، ولهذا فقد أثارت طريقة خفض الحساسية بحركات ر بسرعة على ما تبحث عنه على العثو

والتي يرمز لها   Eye movement desensitization and reprocessing العين وإعادة المعالجة
عالج سريع وفعال " باهتمام المؤلفة، نظراً لتعدد التقارير التي تشير إلى أنه EMDRاختصاراً 

سرعة وفعالية وفقاً لجمعية ف الكثير من الشكاوى األخرى بخف، باإلضافة إلى أنهه ي"اتللصدم
EMDRIA.  

  
بعناوين  الرضعواألطفال وحتى  للبالغين EMDRنجد سلسلة من الناصحين لطريقة  وفي المكتبات

ق لعالج اضطرابات األكل واضطرابات االرتباط والحساسية واأللم والقل EMDRعالج "مثيرة مثل 
بالنسبة الضطرابات  EMDR" حولأكثر  ، إال أن اهتمام المؤلفة تمحور"وطنين األذن واإلدمان

ونتائج الدراسات حولها، ووجدت المزيد من  ة؛ فدفعها الفضول لالهتمام بتطور الطريق"التفكك المعقدة"
 اأنه اً، أمالنفسي حقللعالج  طريقة مفيدة EMDRهل : فكان أن تم طرح السؤال اآلتي. التناقضات

هذا  تترك المؤلفةمربحة في السوق؟ في النهاية، كفجوة  اكتشف مريض الصدمة نموذج عمل ذكي
طريقة غير  EMDRويمكن للنقاد والمؤيدين أن يوافقوا على األقل على أن أسلوب  القرار للجميع،

  .يترك مجاالً واسعاً للمناقشات المثيرةاألمر الذي ، تعد بالكثيرمبررة 
  

  EMDRعالج الصدمات؟ قاخترا

ففي أحد األيام . 1987 من عام) أيار( لمالحظة عشوائية قمت بها في مايو نتيجة EMDR نشأت"
  ".اختفت فجأة قد التي تطاردني المرهقة األفكار  كنت أسير في حديقة، الحظت أن بعض

  Francine Shapiro فرانسين شابيرو
تأثير ال، أول اكتشاف لها في سياق EMDR ةمخترع وصفت فرانسين شابيرو،، 1989في عام  

ونشرت النتائج  مريض 22على نظريتها في دراسةفقد اختبرت  .إيجابي على أعراض ما بعد الصدمة
يحققوا بجلسة المعالجين يمكن أن  ها تشير إلى أنفيو .Traumatic Stressضغط الصدمة في مجلة 

 عن ذاكرة الصدمة بنسبة Distanceوتباعد"٪80- 75من خفض للحساسية بين "دقيقة  50واحدة مدتها 
  ".جميع المرضىلدى ٪ 100
  

خفي حقيقة أنها حصلت على تال  انفسهي االنجليزية، وه شابيرو التي كانت تعمل مدرسة للغة
بها رسميا ولم  اًمعترفكلية كن تلم  دييغو، التيمن كلية التقنية في سان  الوقت نفسهشهادة الدكتوراه في 
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بحركات العين وإعادة 

 Eye movementالمعالجة 
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المدرسة المهنية "المدرسة، كان معروفًا رسميا حتى اآلن أن هذه  ذلك، فقدومع . جودةتعد اليوم مو
 وذلك لمنح السيرةدوالر  ١٠٠٠٠ بمبلغ مقدارهدرجة الدكتوراه تبيع أن  ، يمكن"للدراسات النفسية

  .مظهر المصداقية األكاديمية بحاملهاخاصة الذاتية ال
  

 Eye خفض الحساسية بحركات العين وإعادة المعالجة "يةمنذ اآلن تسمفكرتها على أطلقت شابيرو 

movement desensitization and reprocessing"لـ ، ثم قامت بتأسيس أول معهد EMDR .
. طريقة تجريبية جدا من خالل تقديم ورش عمل للمعالجين في جميع أنحاء العالمكهناك روجت لها و

العديد من األطباء النفسيين واألخصائيين النفسيين الذين وقد لفتت النتائج التي قدمتها هناك انتباه 
شابيرو فيهم  توقد أثار. اعتادوا على قضاء الكثير من الوقت مع مرضاهم المصابين بصدمات نفسية

بحيث يمكن  األمل في أن تؤدي حركات العين البسيطة إلى تسريع عملية إزالة التحسس بشكل كبير،
  .مما يفيد المرضى على وجه الخصوص تقليل وقت العالج بشكل كبير،

  
شابيرو في البداية على أن العالج كان مدفوعا  تليس لها أساس علمي، أصر" EMDR "وألن 

 الـ عندما أظهرت دراسات أخرى أنو. دون تقديم بيانات ذات صلةمن ولكن  ،ةاإلكلينيكي" بالخبرة"
EMDR خدم بشكل صحيح في هذه الحاالت، في لم يست اشابيرو أن أسلوبه تأي تأثير، ادع اليس له

تبدو الحجة معقولة في و. جيد" والء عالجيب" قد حظيتحين أن الدراسات ذات النتائج اإليجابية 
المستمر  تغييرالأيضا مفهوم الوالء للعالج من خالل شابيرو تخرق  ناألسلوب فإ االبداية، ولكن بهذ

 تفسير النتائجمستحيل، ويظل شبه  النظاميثال االمت وهكذا، يظل. EMDRطريقة ومستوى تعليم لل
الخاص  تتناسب النتائج مع مفهومهاإلى أن يمكنها تكرار اختباراتها موضع شك دائم، إلى درجة أنه 

  .هي
  
غير بأنها  EMDR قد صنفتسرعان ما جادل بعض العلماء المشهورين بأن معظم الدراسات و

خمد تأن  تشابيرو هذا االنتقاد وحاول تتجاهلوقد . ديةفعالة أو أقل فعالية من طرق التعرض التقلي
لـ اإليجابي  تأثيرالإلصدارات جديدة من شأنها أن تثبت إطالقها من خالل  اأصوات خصومه

EMDR . إلى أن لجنة تابعة للجمعية األمريكية لعلم النفس أنها كانت دائمة اإلشارة كما)APA ( قد
من المحتمل أن تكون فعالة في عالج اضطراب ما بعد "نها أقرت في اآلونة األخيرة منهجيتها بأ

  ".probably effective for civil PTSDللمواطنين الصدمة 
  
ببساطة أن تثبت دراستان أن الطريقة أكثر فعالية من عدم تتطلب  APAمعايير الحظ، فإن لسوء و

نفسي أن هذا ليس متطلبا سوف يدرك أي شخص مطلع على تاريخ العالج الول. المعالجة على اإلطالق
 الوهمي، وبالتاليتأثير الدواء  باألمل، وتظهرصارما، ألن كل التدخالت النفسية تقريبا تعطي إحساسا 

 EMDRالخاصة بـ  APAتكون قائمة  السياق، قدفي هذا . يكون لها تأثير أفضل من عدم المعالجة
توصية مشروعة لمعالجة  من مجرد وأقلمعايير الضعف الخاصة باللجنة تعبير عن أكثر من مجرد 

  .للصدمةالضغط التالي اضطراب 
  

والذي  الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد، ، أستاذRoger Pitman روجر بيتمانشارك 
 للـ ورش عمل يالصدمة فوزمالؤه من بين أبرز الباحثين في مجال اضطراب ما بعد  يعد هو

EMDR كانت كافية خطية بسيطة  بضعة أوصافدعى شابيرو أن ت: "روثم علّقوا على تجربة شابي

  

  

  

  

  

  

  

  

أكثر  اهتمام المؤلفة تمحور

بالنسبة  EMDR" حول

التفكك "الضطرابات 

؛ فدفعها الفضول "المعقدة

ونتائج  ةلالهتمام بتطور الطريق

الدراسات حولها، ووجدت 

  .المزيد من التناقضات

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

فكان أن تم طرح السؤال 

طريقة  EMDRهل : اآلتي

  النفسي حقاًللعالج  مفيدة

 

 

 

 

  

  

  

  



ولم يعثروا على فرق بين  1989عندما قام علماء النفس بتنفيذ التعليمات المكتوبة لعام و. لتعلم الطريقة
EMDR  المستوى من تدريب المن الضروري إتمام وتلك التي ال تعتمد حركات العين، تم االدعاء أنه

ليست  EMDRعلماء النفس في التجارب المضبوطة أن  فيه، أثبتذي كنت أتدرب في الوقت ال. األول
هم شابيرو بأنهم غير مدربين ألنهم لم يحصلوا على شهادة المستوى تثم اتهم. شابيرو تفعالة كما ادع

  ".الثاني
  

 المستوى الثاني المذكور أعاله وقارنوا حركاتمن تدريب بعمل القام بيتمان وزمالؤه ذلك، بعد 
شابيرو  المجموعتين، ادعتأي فرق بين  لم يجدوا ماعندو. ضابطةمع مجموعة  EMDRالعين من 

وهي طرح  –حركات العين بنفس عمل  ،يمكنها أن تعمل" أشكال بديلة من التحفيز الثنائي"شأن أن من 
   .بتمانيعارضها من الصعب أن  ثم فإنهوذلك الوقت، وزمالئه في نفسه بيتمان  به باألصل يكان يناد

لعبة ال  EMDRومتطلبات التدريب الجديدة لـ  المماطلةأصبحت إجراءات وعلى ما يبدو فقد 
شابيرو إلى أن هناك ، تشير EMDRعدم فعالية  يتم فيها إثباتفي كل مرة ف. للعلماء بالنسبة نهاية لها

بأن أساليبهم لم جديدة من أجل المطالبة  وتصنع بروتوكوالتبديلة عالجية حاجة إلى استراتيجيات 
على التغيير المستمر  EMDR للـ شابيرو وغيرها من المتحمسين تاعتمدلقد . تستخدم بشكل صحيح

 تكمية البيانا فإن تقييم دائمة التغيير، وبالتالي وطرح فرضيات نظرياتهم الخاصة مرارا وتكرارال
  .لدى الجمهورق واسع على نطا EMDRلإلشادة بـ ما يكفي من الوقت  اقد منحتهم دائمجديدة ال

  
بطرق ال  EMDRشهادات بيع  ودفعتشابيرو حماسة شديدة في ريادة األعمال،  تأظهرلقد 

ت استمر ، لذلكEMDRومع ذلك، كان هناك العديد من المعالجين الذين يدعمون . تتوافق مع العلم
لفصام وصعوبات االكتئاب وا لعالج EMDRلهذا فقد تم استخدام . اوسيع نطاق أسلوبهت شابيرو في

من آالم  المتعدد، وللتخفيفالتعلم واضطرابات األكل وتعاطي المخدرات واضطراب الشخصية 
مساعدة : "ناوين مثلبع اليومية من قبل، في المشاكل اكما اقترحت بعض الورش استخدامه. السرطان

وقد بدت " نفي عالج األلم المزم EMDR"أو " لتصل إلى ذروتها في العمل EMDRالناس من خالل 
  .بال حدود تقريباًأفضل  مستقبلومن أجل صحة  EMDRمساهمة لرؤية شابيرو 

  
شابيرو على جائزة سيغموند فرويد للعالج النفسي، من المجلس العالمي  سنوات، حصلتبعد عدة 

هو أيضا ، وPritzبريتس  رئيسها ألفريدل World Council for Psychotherapy للعالج النفسي
خرجت بعد عام  االعديد من االنتقادات ألنه تتلق ، التي"لجامعة سيجموند فرويد األهلية" مؤسسمدير 

فصول  4ل عن يقدرجة الماجستير ال الحصول على الرغم من أن  خريجاً، على 45من تأسيسها 
 إنسان منهم أيةلم ير أي  هناك على درجة، "المعالجين النفسيين"بعض وهكذا فقد حصل . دراسية

وبالنظر  إذا سألتني، تكتمل الدائرة حول مسيرة شابيرو، ألنه اوهن. آنذاكوفقا للعميد  مؤهلةأطروحة 
  .فإنه قد تم منح جائزة ال قيمة لها لدكتورة مزيفة على علم زائفلكل ذلك، 

  

  ؟ابتكار أم تظليل– EMDRالبحث مقابل 

يمكن أن  ام: "تقول Christopher Hitchens كريستوفر هيتشينزاإلنجليزي  بهناك مقولة للكات
العملية من الناحية  EMDRفي إال أن ما يحصل ، "أي مبرريقال بدون أدلة يمكن أيضا رفضه بدون 

فإن أسلوبها يمكن أن يخفف من  فقا لكل االدعاءات التي وردت في دراسات شابيرو،فو. تماما العكس
فشل المدافعون عن ذلك فقد ومع . يةالذكريات المؤلمة ويساعد في عالج العديد من االضطرابات النفس

  

  

  

  

  

  

 

أطلقت شابيرو على فكرتها 

خفض " منذ اآلن تسمية

الحساسية بحركات العين 

 Eyeوإعادة المعالجة 

movement 

desensitization and 
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أثارت شابيرو فيهم األمل في 

أن تؤدي حركات العين 

البسيطة إلى تسريع عملية 

شكل كبير، إزالة التحسس ب

بحيث يمكن تقليل وقت 

العالج بشكل كبير، مما يفيد 

 المرضى على وجه الخصوص

 

  

  

  

  

  

  



في شرح اآللية الوظيفية الكامنة وراء الفعالية المقترحة بشكل كاف أو تقديم حتى اآلن  EMDRنظام 
  .أدلة موثوقة

  
نظام معالجة تفتح  EMDRشابيرو، والتي تقول بأن بنظرية فإذا كان هناك أحد ما يعتقد 

تحصل إعادة تكييف يمكن أن  ، بحيث)االرتعاشية(المتقطعة المعلومات من خالل حركات العين 
 .يحصل الشفاء من الصدمة، الوقت نفسهمن خالل إعادة تقييم المواقف السلبية في و. السلبية للمعارف

ليست  EMDR بالشكل الذي تتم فيه في الـ=يحركات العين لألسف ألن تفشل إال أن هذا النظرية 
  . ارتعاشيهبأي حال من األحوال 

  
قفزة المسح الضوئي "نوع من على أنها  االرتعاشين أو المتقطعةوصف حركات العين يمكن : مثال
 زاألنظار، فإن انتباهك يقفعن يبتعد بمجرد . تخيل أنك تجلس في قطار وتتبع بعينيك منزالً". في العين

ي من يختف حتىمنزل جديد على الفور بالتركيز على تقوم ثم على الفور إلى األمام مرة أخرى، 
فإن اإلدراك البصري سوف يتقاطع، مما يؤدي  إذا قمت بذلك بسرعة،و. العرض مرة أخرى وهكذا

  ). ballisticقذفياً (إلى تحرك العينين بسرعة كبيرة وبالكاد يمكن التحكم بهما 
  

ومضبوطة إلى حد ما، بحيث ال يمكن تحقيق سلسة  EMDRتكون حركات العين المطبقة في الـ 
طرح عدد  بعدو. نظرية متناقضة بحد ذاتها EMDR الـ نظريةفإن  بهذا المعنىو. صوفالمو التأثير

دعاة  العين، اقترحالعامة لحركة  تثبن عدم ضرورة الحاجةتجريبية مختلفة  من دراسات من األدلة
EMDR  ة أخرى لم ثنائي اتبما أن تحفيزو. اليدين ابديلة، كالنقر المتبادل على كلتعلى الفور أساليب

لـ  اإلكلينيكيلتبرير التطبيق توجد نظرية واحدة صادقة  تظهر سوى تأثير ضعيف فإنه حتى اليوم ال
EMDR.  

  
صدمة أكثر من اليمكن أن تساعد المصابين ب EMDRال يزال المؤيدون يعتمدون على حقيقة أن 

 اص المصابينالسلوكي غير موصى به لألشخالعالج  المفاجئ، ألنهذا ليس باألمر و. العالج السلوكي
، بل حتى يمكن باستخدام العالج بالمخطوطة من دون أخذ الحالة مشروط إال بشكلبصدمات نفسية 

وهنا تتم  .التشخيصية بعين االعتبار أن يقود إلى نكسة كبيرة للمريض في مرحلة العمل على الصدمة
  .غير ذات معنى مماثلة يمكن أن تضر تأثير بطريقةطريقة ال تظهر أي مقارنة 

  
 تسمية EMDRعلى  Michael J. Lambert الباحث النفسي األمريكي مايكل المبرتأطلق 

من الذين يعانون من % 81نسبة تبلغ  أن في إحدى دراساته من ر، ويحذ"الخرافية الطقوس "
 الـ بما أنو. )العالج الوهمي(السكر ن طريق تناول حبوب اضطرابات النوم يظهرون تحسنا ع

EMDR الدواء  يشبه تأثير تأثيرتتم نتيجة ليمكن أن فإن النجاحات المزعومة س علمي، ليس لها أسا
باإلضافة إلى ذلك، فإن التحليل . ذلك في دراساتهم الخاصة هلم يتم التحقق منوهو ما الوهمي، 

الموضوعي لالضطرابات النفسية هو جزء مهم جدا من التقييم السريري، ولكن لم يتم تضمين أي قيم 
  .EMDRشخيصية في الدراسات التي تدعم مرجعية ت

  
على سبيل  فلنتناول .معلقاً EMDRالـ  استنادا إلى األدلة المقدمة، يبقى السؤال حول كيفية عملو

بين اإلثارة توازن المرتبطة بتصحيحات  EMDR الـ المثال، الفكرة األصلية التي مفادها أن فعالية

  

  

  

  

  

 

 

جادل بعض العلماء 

المشهورين بأن معظم 

الدراسات قد صنفت 

EMDR  بأنها غير فعالة أو
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أن المحفزات المؤلمة تخل بهذا التوازن  ترضت شابيروفقد اف. تدعي شابيرو في الدماغ، كماوالكف 
بحيث أن االستثارات تظل  العصبية، البنىمرضية في  اتالذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الدقيق،

  .الخوف األصليمن شكل إثارة كما هي دون أي تغيير على 
إجراء العديد من السنين  على مر وألن هذه النظريات بعيدة كل البعد عن النتائج التجريبية، فقد تم

جعل العالج يبدو أكثر تم وهكذا، تحسنت الصورة العامة بشكل كبير و. التعديالت على النظرية األولية
تفتقر بشكل عام إلى الجودة  EMDRرؤية أن  جداًبمرور الوقت، أصبح من الصعب و. جدية للخارج

  .العلمية
  

غير أن  ألحد أن يدعي عكسهاة يستحيل بداية المبررات بصورتمت صياغة فقد  باإلضافة إلى ذلك
القابلية للخطأ (قابلية النظرية للدحض مفهوم  ىكبير علالعلمي األصيل يعتمد بشكل  األسلوب

falsifiability(وبهذه الطريقة، يمكن  . ، أي إمكانية التمكن من إثبات أن تنبؤ ما أو نظرية ما خاطئة
  .عد أي أساس علميقول أي شيء تقريبا، ولكن أيضا يستب

  
جامعة أركنساس وزمالؤه في مقال حول في أستاذ علم النفس  ،Jeffrey Lohr جيفري لوراعتبر 

إدخالها ببساطة من خالل  تنتهك هذا القانون EMDR"الـ أن " EMDR للـالزائف  العلمي التطور"
ريقية التي تنفي فعاليتها، من أجل أن تأخذ النتائج اإلمبيحساب النتائج التجريبية نظريات مكملة على 

ترتدي من جمل من العديد من النظريات التي  EMDR تكون تطوير الـ ففي األساس. بعين االعتبار
 الـ" نظريات تصطدم بسبب التعديالت المستمرة، و. ولكن ال يمكن اختبارها تجريبيا لبوساً علمياً

EMDR"  باستمرار مع كل حدث تجريبي يمكن تصوره."  
  
غرضها، كان ال بد ب تفي EMDRالخاصة بـ  المشوبة باألخطاء النظريات لم تعدعندما و

األمر أكثر وضوحا بجعل المؤيدون  قامومنذ ذلك الحين،  . جديدةتقديم تفسيرات وبسرعة من 
اإليجابية، تغيير اإلدراكات من خالل منظومة المعتقدات  EMDR بتوضيحهم أنه من الممكن للـ

يتم  EMDRفي المرحلة الرابعة من جلسة ف. مريض من مواجهة مشاعره الحقيقيةال األمر الذي يمنع
يختار المريض أوالً فكرة غير سارة ومن أجل ذلك . ببساطة تجاوز اآلراء السلبيةتحفيز المريض 

على سبيل (الحدث الصادم ويضيف فكرة إيجابية  باالستناد إلى") أنا شخص سيئ"على سبيل المثال، (
أن يركز اآلن على الرسالة اإليجابية بينما تستمر  ويجب على المريض"). ا شخص لطيفأن"المثال، 

أو  بالذاكرة المؤلمة" الشخص اللطيف"ويمكن ربط " الشخص السيئترحيل  "يتم  إلى أنحركة العين 
  .الصادمة

  
حسب البد وأن يعرف و يتعامل مع الخلفية العصبية من اضطرابات ما بعد الصدمة،إن من 

األلم النفسي أو البدني  يفكك ألن اإلنسان لذكريات المؤلمة،ل ه يحصل تفتيت واضحأن عرفة الحالية،الم
يتمكن الشخص من ، ال ةالذاكرة الناتجفجوة بسبب و. وعيهعن  أي أنه يفصلها أثناء الصدمات النفسية،

الذاكرة في قى تبالمشاعر، ومع ذلك فهي  ال يستطيع دمجها معالنظر إلى التجربة بشكل كلي أو 
سبب  والمشاعر هو بين اإلدراك االنفصال الحاصل ومن ثم فإن". دون وعي"الدماغ من مخزنة في 

ولذلك، هناك شكوك في  .في الوقت نفسهالحل للمشكلة هو أن يكون من المستحيل األعراض وبالتالي 
مثل الشعور بالذنب  في عالج الصدمات إال إذا كنت تعتقد أن العواطف العميقة تسهم EMDR الـ أن

  .حركات العينمن بعيدا مع بعض  طردهاطوال العمر، يمكن تم اجتيافها والكراهية، والتي 

  

  

  

  

  

  

 

عندما قام علماء النفس بتنفيذ 

التعليمات المكتوبة لعام 

ولم يعثروا على فرق  1989

وتلك التي ال  EMDRبين 

 تعتمد حركات العين

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

رة يتم فيها إثبات في كل م

، تشير EMDRعدم فعالية 

شابيرو إلى أن هناك حاجة 

إلى استراتيجيات عالجية 

بديلة وتصنع بروتوكوالت 

جديدة من أجل المطالبة بأن 

أساليبهم لم تستخدم بشكل 

 .صحيح

 

 

  

  

  

  



وخداع الذات بدالً من  الكبتفي عالج الصدمات الخطيرة، يجب أن يكون الهدف هو الحد من 
المرء لتالي يمنع على العديد من المناورات الخادعة وبايقوم  EMDRإال أن تصور الـ  . الترويج له

يمكنها أن تظل ، وبدالً من ذلك أيضاً لن تتم معالجتها وحلها في المستقبل بهذا ، والتيمن الثقة بمشاعره
  . ةتعبر عن نفسها من خالل األعراض التفكيكي

إلى أساس نظري ضروري ليتم االعتراف بها كطريقة  EMDR طريقة الـ باختصار، تفتقر
وغير تشوبها عيوب وباإلضافة إلى ذلك، فإن األدلة التجريبية التي يزعم أنها تثبت فعاليتها . علمية
األدلة التي تبرهن عدم على الرغم من التطور العاصف للنظريات الجديدة، فضال عن إنكار و. متسقة
في الوقت  EMDR مازال العديد من المعالجين يدعمون الـ لمضادة،والكثير من الحجج ا الفعالية

المريض على المدى الطويل على أما ما األثر الذي سيتركه القبول المتسرع . الحاضر بحماسة ساذجة
  . فما زال مجهوالً

  

  ةــــــــخاتم 

المقدمة قد أجريت مما إذا كانت الدراسات أوالً تحقق فإذا كنت مهتما بأشكال مبتكرة من العالج، 
التمثيل المتحيز (، بحيث ال يؤثر التحيز في النشر التجاريةوفقا للقواعد المنهجية ومستقلة عن المصالح 

باإلضافة إلى ذلك، ال يمكن إجراء تقييم محايد للبيانات إال . واألخطاء المنهجية على النتائج) للبيانات
 كوكرينعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام مكتبة ف. ااالعتبار أيضبعين إذا تم أخذ األدلة السلبية 

Cochrane-Library،  دولة 130عالم وأطباء من أكثر من  37000وهي شبكة دولية مستقلة تضم.  
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 على الفايس بوك" بصائــــر نفسانيــــة" 

www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299 / 
  "سانيــــةنف بصائــــر"  بوستر

PubBr/APF.NafssaniatPubBr.p-http://www.arabpsynet.com/AFP 

  

***   ***   ***   

  ) نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس( العربيةشبكة العلوم النفسية 
 الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم

http://www.arabpsyfound.com 

 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
  

  

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2018/APNprize2018.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299/ 
http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.NafssaniatPubBr.p
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3 

