
1 

 

 
 

 الالوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي في الذات العربية

 )مقتطفات (  رابعال الباب 

 الالوعي الثقافي كنز مكنون و مخزنٌ للجمالي و المعياري
Moktatafet4.pdf-ocZayour.B12http://www.arabpsynet.com/Documents/D  


	 ز���ر. د� 

 ا��������� ا���ذ ا��

aly.zayour@gmail.com 
 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم ا وا االساتذة العلماء و االطباء ندع
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  مقتطفات
 

  من الظلي والتجربة األولى الى العقالني والحداثاني: الجماعي وتجربة الفن الحسانجراح  :الفصل األول 
 

� ا������، و����� ا������ ا����� ��+�زال ا)��' &%�ف  # ا��"م  �آ�ت 

���"ن "&� وا4
 . ا�3�"ت وا�2"ارع، و/"اف ا��. ا-,"��ت وا������


 ا��<4��، وا���"ر ا�=>; +9 +%�رض ا���"ن و+9 ا��8ح وا���6�

 *** *** 

���3G . ا������ ا����� �; ا -ا��4اع ا�Eي &���A �BC= ا8"ا@9 ا��"م
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�3Gوا�� �B�A- "ا��،  هIح ��"ك إ������ ا��L ي آ�نEه" ا��4اع ا�

 و&P"Qن ��"آ��O ا�=>�A�� اNآ�6 �4ّ��3

**** **** 

اج ��W ا3Q8"��ت اV ا�"�A، وU' ا�=>�9T وا�S+�ت أو ا���3Gت، �A���ت إ/�

 9Aو ،Yوز�Zا]"اف و Wر +9 ذ��L_ أن �["م ^� . @�&[�� ��3\ 9A ا��

 `P�Q9 ا��A9، و+Nا �A�2+ a�]� 9Aو ،���L-ا bUا��%�دة ا-��[�ار وا��

 ���fنا-��B+� +' ا��%
 ا���e���� ا��اه9 وا��8[3�� �

 *** **** 


 أو �B84"ص وا�%��� أو ا�+f"+�، ا��ت وا���"ش وا��8">�ا8% 
6i

�Aا�"ا ��j� 2"فQ8ا Ok"ا8[�"ع، ا� 

 *** *** 

�[= /p̀ ا��"م ا�9C . أن ا��9Q& n �&"4 +�["دا أو �3T�G اl�+ mG =  Vن

 �ن را�u]���v ذ�W ا���A 9= ا�%�ب، وأ�Bsت qr"@�ت آm6ة أّن ا��4"&� آ

 *** **** 

 
� ،�A"�]8ا ��4�fا� ��ا�I�3ت ا�Gز ا��l%& 9ا���2ط ا��23ي ا��اه

 \�x لfyة ا�Tدا '��"� . ،�]�q8ا �B� ء . ا���B]ا�| ��دد �%} ا��

&��bq اlT�e وا�8=وب و&[���ن �%�a ا�Sم وا�C�� وا�q8ود وا���{ 

_P�~8وا 

 *** *** 

ا��� ا��>�'، أو �[��= ا�y ا�A ���e= ا-���ن  إن آ
 �Z�= ����2ط

 .ا��اه9، أ+� &��. ا�%[�f�� و&%�دي ا�=&9

 **** *** 

 9+ a�q�� 9,"" ا8=ر�� ����ا����� أو . �[� 
��ا�%���� . ا��

8"ا<%�� ا�Eات ا�%���� و�q��ت ��"آ�B، &�3~� أن �=/�9 +� ه" ��اع 


 ا��4اع ا]�ر�k، �; ا�2����q &�3~� . اlT�eو�; اCS"ر ]�


 اV +� �� . وا��و ���، إV دا/
 ا�4v2�� ا��23&�]��� E���� 

 ��A�<=ا-� وا���"ك ا��8 وا���"آ�ت ا� 'Uو Vة، أي إ=&=k) ا��4"ص

 أ+�م �"ر ا�"�A وا�%[
 وا-رادة) ا- ���T�� ا8[=��

 *** *** 

�%�4ب a&�@ 9A ا�%[
، واaq�8، اleم ��ن ا�%fج &�[m�Q� . a ذ�W ا

 aTا�qدو&� وا�N�� جf%وا� ،��Aن ��-رادة ا�"ا"Q& وا-<��ع، >����2ء

��k"�"&lا�� 

 *** *** 


 أو ��ّ��، b�A إوا���ت pو�� 
�["م ا��Q����� ا���<�4، ا�| ��
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��3�� . _�E��� _ أو�ا�2%"ر ���% Vا ��"A=� |ا� W�� ��+ؤf� �B�G

اEyرة، �i=> ���%� =�A أو راه��، ��4"&� ا�9T�Q ا�y،   ��ل ا��ؤ&�

�~��، وإ�Bsر وOk أو ����6�
 وا��� وإ<�+� ا������
، او  # ا

� �Bا�8أة و+�4>

 *** *** 

آ�ن ا-���ن &��Eذ ��Eوق �"ت ، أو �"رة +��"+�، أو  �4v��ت �6
  "ادث و

"رة ا�"k��B، أو اN,"��، >���� ا��Bq�& W�E� .4 ا-���ن، و&~��. و��&�ت


 +����3 -/�اج ا3Q8"ت اG�8"ب و+9 � � ��&"~& ���q�� ،��ّ~8أو ا�4"ت ا

�P&"��8ة ا��yا . ���L-ا `�Qوا�� Yوز���� 

 *** *** 

����3Gر +9 رE  ر +9 ا�4"رةEyأن ا .O�~�& - رEyا Wو<�' ذ� : �~�� -

B�3Q� ��lTا�G 9+ ����3 أوGد أو /">�� +9 ر"%�� ��N �Bi��� أو 

 �b]3 ��آ� . ا�fو�A و+9 ه��ك ���� . ا��اه9

 *** *** 

  ��Aواfوا� ���Cا�=--ت ا� 
أ+� ا��Q������� ا-��L�� Q�<"ن . إ/�اج آ

�%kا�=--ت ا�� W�� آ��, \�x 
C�4"رة +%�ن : ��4"رة و���� �i=> p̀�آ��� 

 آm6ة ور+"ز و+%�[=ات

 

)/ تصاوير البراق الشريف(المخيال واألسطوري والتأويلي في الجماليات العربية االسالمية : ثانيل الالفص

  ربي مخزن الرموز واالبداعات واألخيلة الخاصةالالوعي الثقافي الع
 

����A �����، أو A"ا+
 رآ�l&�، ه� " ا-��اء وا8%�اج". +�و&�ت 

 
����، و����A أ/�ى +��2^�ت أو +lو<� �Qت وردت . ا�[��ن ا��B+أ


 وهEا ا��e_ ا����6 ه" ا�Eي ، . هEا ا�3\. ا���و&

 *** *** 

,Nا . W2� - 9 �&روا . W2ا� ��ت، و- ���� <��B+"آ�� " ا-��اء وا8%�اج

إن �4"&� ذ&�W اN+�&9 +�/"ذ ه�� b�A . وردت .  =&\ 9A ا-+�م ا��3A 9س

 أ�O إ�[�ط ��4"رات وأ+�ن وه"ا+�ت

 **** **** 

�ن إ����� ������ وردا � ا���ن����ا���ن #�� ، ا�"�اء وا ��اج 

، وا����3 . �4"ر�� �=�A، وا���ال 9A ا�Q�` &%�=�� اV ا%$ إ���	و

 ا-���Cر

 *** *** 

أن �4"ر ا��اق &%�]A �Q�� �Z ،�&l&�� mG' ا���8>�ات ، و�2Q` ا���3Gت  
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 وا�"ا+�ت اA��e�� وا���د&�

 *** *** 

��� ا�e= ا��23ي، وآ���� 6إن ا��اق ����، أو ه" +�دة و+����3 8

إ�O +��"ج ا�fو�A، و+��"ج أ�[�A �q�O ا�A��e ر�3Gت، . �e= اy�"ا��ا

وّ���O ه"ا+�ت، و��رت ��A�� a�> 9+ W�E، ووّ>�ت �Eا�� ا�3�Aرا ذا��� 


 و�"از�� +' ا�~�_� 

 *** *** 

�[= أ+9P ا��اق �j+� ا���� � b�A ا�N"ه��، وأ<�م �����k ��Bا 

�eن وا����ار&�، وذاك +� +�  ا����@-�� �A�2+، و��=ا ذا��و�"آ ،�]� �A�

 وا���=pد

 *** **** 

 l+ر ��رات ا�%�8��yه" . ا�+ mC� "ا8%�اج ه ��"�Q+ . إن ا��2ب

ا�=&9 ا-�f+� ه" ه�� (��"E��� �Aات، وه" اe=ة أو اy��ة ا�4��8ة 

=&=k 9&د O�N ،ا��2ب( 

 *** *** 

ر+lا -@��ء ��Bk، أي ��mv ) اy��_(ا��¡ -�W أن ا��yرة ا-�f+�� رأت . 

و�W�E، >¢ن ����
 ا��¡ &%�، آ�� ,�
، ��4��b�A O . وا��e واy��ة وا]�"د

 . ��6��+ ��ا�8ء وb�A ا]��ة ه" �� ���B"د&� +��6�� . ا�8ء، و�����

 ا]��

  ***  **** 

ا���qة، ��3��ض  إن ا��¡ أآ� ر+l ��=&9 ا-�f+�، و����qة، أو �=&9 

 وا��[�ء

 *** *** 

>�9 ا8%�وف أ�O . اf Nم د��
 /m، وا���� . �[= ا���� ا��¡ ر+lا ��4��fر

��sو ،m/ .£Gو>�ح و ،O3 �4� _4/ح . ا�=&9، وf� "وه 

 **** **** 

ا�f =و��� ا�%�Qس 9A ا���3G " ا��اق"إن ا����6 ه" أن ��W ا�=ا�� 

 ،�%�3qت، ���" =ة +' ا��>"�v8وا-¤��م �; ا-���ن وآ�>� ا ���Nو��

a] أو ����

 *** *** 

&��A= ا-���ن، و. هEا د��
 ������ b�A �%"ر )  ا�4yن ا8[=س(اy�"ان ه�� 

a]إذ إن ا-���ن، . ��W ا�"U%��، &2%� . ا���د ����%�+� وا���Qل وا��

��Nان وا"�yو<= اآ���� وا��%�  # @��� ا Oا�Eء����Nر وا� 

 **** **** 
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ه" &"ّ>a و&�B4، و&["م : ا��اق �L' و¥�� ا���8>�ات وا�f+�����ت

�q��"� و&�4¦. ���2ط =p "& Oإ� . =�A ا���� . �BC� ت��أوا� W�و�

 ا�2%"ر �����Qل أو ا-<Iاب +9 ا�y-ت ا�Bq8ة

 *** **** 

�ر��� l+9 ا����+�: ا�� �� رA m3%� وا�4%"د .إ��  Y�Z�� ه��، آ�ن

ان . >f وk"د �8 ه" +�دي، �=��، أر�U،  ��. اb�AN واNآ�6 رو ����

ا�~��3 ���و ��� وا��68 وا��qه� وا�Eه� وا����وي وا�Q8ن - +�Qن و/�رج 

 ان n�A ا�~�_ واQ�8"ت - n�A اN+�&�ت وا�y وا�28ه=ة. ا�l+�ن

 **** **** 

أي " ��ة ا��Q+��ا�2"��"غ " ه"" ا-+��bB �=رة"أن &���B ا�q8ف �A= و


 وا����&=+�Qوا�� a]>��=ا�Tة ر+��Q�� lل وا��%�+�، وا���2ة . ا��

ان ا���2ة أآ� ر+l �����&= و�� �� . ر+l ����=د وا���3ء وا���Qل

 ا����&=

 **** ***** 

�� وا�4yن . ا-���� وا���+��ت، . ا�%���� ا-�f+. آ��� ا�� �� b�A  �4ن

a] . ا��yرات ا8%�و>� ����fن، ر+l ��["ة وا����ح، أو �����&= وا��

 *** **** 


 ا�4��8، ��/��4ر، ر+l ���"را�q3ح"U"وا� �]�]yوا ،�A"وذاك . ، وا�

�A��e9 إ���4ر اA -�4ا-���4ر ����د - &%� ا�� . ،�A��eإن ا

 � ا���د&� ا8[=��وا�A��e، و+4�� ا�8+�;، �[[� و��زت . ا�� �

 *** *** 

 b�A ب"�Q+ "ه�+ ،�Aوfا� Vوإ ،����� 
هEا ا����m ا�Eا���� &%�= إA V"ا+


 +�P3%ا q3آ"ن ا���4ر ا� mا ا����Eه �pA=&رة أو +�و&� و"q�4 أو أ�> 
Q�

�Q��� O�Aل و�Z���ت و��4و&� +��2^�، ��[�ه� �A= أ+� +�A�3=ة، و. 

G b�A فp�%�� n ه� ��راتm ... 

 **** *** 

�Q"ن +��"�kت ا�fو�A �^�2�+ �A= ا���س +# ��ؤوا ا��9A m3% ا-ه�=اء 

�����Q� أو ��A�<ت د��ورات وأوا�mرب و��Z 9+ Wذ� Vو+� إ a] وا��

 *** *** 

 �Q%ا�%�8;، و� . �kة ا���د&� ا�����yة اm�+ ���� ��"آ�Nا W�� آ�ّن

 �A�2+ �q~ا����6 و��8"ت، و� n�%��� a�%�8ل ا"B(�3 ا-���ن ¨%�>� اGر

 ا�%�l إزاء ذ�W ا�%�n وإزاء �rوف ا�[�

 *** *** 


 ا�%�رفkة ا����  
�>� إ�� ر �� ا���� ا�%� . �&�23��B 8%: ه� �6ّ
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 إ�� ر �� اV ا©، إV ا]�"د. ا�%�n ا����6

 *** *** 

 �ª 9+و ،Oآf�+وا ،a�q8ا �<�%+ . ��+f�-ا ������� =��Z �� ا�� W�� إن

 >9A m3%� �B ¤�ح ��W ا������ ، و9A ا�2%"ر ��-+�fء وا��%�+� . ا-�fم

 *** *** 

��ة ا���د&�، �%�� �� =��Z �� ا-���ن ا�"ا = +9 <��� ان ا��

، إV ا8"ت، إn�A V ا]�"د، )ا8%�>�(ا�"-دة اNوV اV ا�"-دة ا���6�� 

O��� ©ا8"ت، و��ورة ا =%� �+ n�A 9A �<�%8ك اf�+�� Wوذ� 

 *** *** 

إ- أّن ��W ا���3G ��8%�>�، و��+�fك ا©، و�����2Qف ا�~�_، - ��~� آ"ن 

 �= ���4"ر ا)���P ا�y�� اB�8"م ا-�Q� �+f���� ا]�aا�Q8"�� ا�| �=رس �%

 ** *** 

 ���¢< ،�B3Tا�Gو ��"q� �B�، رواه� ا��{ آ��ه�  �د�� ��ر¥����Aان ا

Y=]�%+و ،O�&ود ،O«ن أ���� ���{ إذ �"ه�� ا"Q� . \&=yا Wإن @"ل ذ�

9A Y=%3& ،O���2وا�� ��وا���� ��9 ا-��اء وا8%�اج، وا���3A  أن

 &Q"ن �q"ل اN �د&\ ا��3"&� ا8%�و>�

 *** *** 

أ+� إذا ا����A ذ�W اy=&\ ا�8و&� أد���، أو أآ�"�� ر+l&�، أو ر �� 

���P��q��� ���¢< ،�n�%�� �v�� �Bi=]� ' أ�'، �¬داب ا�8�%�� Nد���ت 

��د  +�� � ا8%�[=ات، وزرآ�2 ا��T�%2، وا���y�� �&"4 وا2y" ا�8دي �8 ه"

 وأ>B"+�ت ذه���

 *** **** 

ه� أه� ر �� . . إ�� ر �� رو �� ، و�m ر+lيP >�اديP، وG"ص . ا�~"ر&�ت

ا���ر& ا�=&� ا-�f+�، و���� أو +�%q� b"ري 9A ا��Qy أو 9A ا�%8[= 

 n�A Vأآ�6 ®� �%"د ا ��Aواfق ا���ANت وا��ا��3@� Vد إ"%� ،�Tf8ا

 اN+�&�ت

*** ***  

ا��"A_ . <��� إن اy=&\ ذاك �%���� ا�~�&�، �4"ري اB�8¯، رو � ا8[4=

 #  O�&ا=� E�+ 9+lا����6، وا]�"د، وا� n�%ا� Vا �+f�-ا�=&� ا �Cا��

إ��C� Oة ��l+9، و+� �%= ا�l+9، و+� <3
 . ا���A OT�B= &"م ا��yب

lا-���ن، /�رج ا� p�� . ت�k �&9، وه" ر �� >�اد+lنا��Q8ن وا�+ 

 *** *** 

و+�  =pث �O ا��{ 9A . إن ا��0ت ا�����& و.-ه�، آ�*�&، )�د'&
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>����"ل أآ� . ا-��اء وا8%�اج آ�ن، . �����، mG آm6 و- ه" ��4���

 +9 أن &["ل ��W ا�fQ+�ت وا��38~�ت وا�lرآ�2ت ا�| و�����

 **** *** 


�34 ��0�2ت �1 ا��"�اء وا ��اج و� .-�;3 ا�:�8�9	 ��- )-ق ا��"�ل � 5

1� <�
ا+� أ��P"� =]< ��<f"ا، و�vّU"ا،  .5
B ا���A& ا�@ي �<1 أ�3 آ�ن '

 ��B��� ���3Gوه"ا+��� ور �B���+وأ ���&=�A 9+ \&=yا b�A ا"q]وأ�

 �+Nا W�� و��+; ا����ار ،�+Nأ>�اد ا ;� Wق، وا�����f/Nا ��ا�=&9، و�%�

وو =��، وإ�Bsر أA�"&� د&��B، و�q�3�j� �B��T�� واNد&�ن و¤� ��� 

 ا����[�

*** *** 

-�= �A=ي، +9 ا�=را�� ا���ر¥�� ���Cوف وا����ق ا�%�م  �\ �Bsت 

، "/=�L ا��Qى" >[= +��� . ذ�W ا�%�م زو�k ا��{ : ا�8و&� اE8آ"رة

�&� أ/�ى <"&� �(ا�| آ��� أ+��� وا@������ �O ، و+�ت O�A أ�" @��_ 

وه�@ا %�ء ا�"�اء . ، و�[� اNذى وا-�BqUد . ا�T�q`)آ��� ���{

&�C�5و ،&�D45و ،��E
، و-�qAء ا��{ ��� +%�"&� وا ��اج "F-ا و2

 وز°� &Q"��ن �k �]�q�+ O=&=ا و<"ة دا>%�

 **** *** 


، و�%"د: ��"ازى +�و&� ا-��اء وا8%�اج +' +�mة  ��ة ا-���ن ]�� ،


 ... و+%�>�، و±@b�A ��f ا���ء وا]��P، وا���2Q���� �3Gف ا)B"ل��وه� 

 ا��د b�A ا�A�28 إزاء ا�~�_ ردا ����� و�4"&�&� و 2"&� وه"ا+��

 *** *** 

��B���� f"ل ا�Eي &2%� ا-���ن ) +�و&�اا��اء وا8%�اج( �[= <=+� 

 إزاءl�%��� Y وا-��B3ر وا����v3 وا�4~�رة

*** **** * 

إن ا�8و&� وّ>�ت �%"را ��-@����ن ����+9، وا�[�- +���ا اn�A V ا�~�_، 

، ����fن آ�T�+ 9T�Q . هEا و.>  I"�ة ا���Eن أ��م ا�-ه�وا<��3- ���"ت، 

 ا�"k"د، . n�A اN+�&�ت

 *** *** 

. b]�� ،O��� �+و �A���kر ا�B]�- أو 
 إن ا���� اB]8"رة، �%�l أو ��2


 ا-�[�Bر �� b�A ا8[�وءة ا�| در���ه� �%"&�� و �"- و�+�- و<=رات W��

� ا���د، و+9 . وb�A ا��Q�` +' ا-�~fب�48 
+9 ه�� ا��%�دة �"ازن ¥�

 .ه�� ا��%�دة ا�4� ا������ ����د
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http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet0.pdf 

  من الالوعي الى خطاب في التحليل النفسي وصحة الفكر والسلوك: ) مقتطفات ( الباب األول     
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet1.pdf 

نحو النظرية العربية في الجسد والتواصل الصامت:  في الجسدانية العربية :) مقتطفات (  الثاني الباب       

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet2.pdf 

ارتباط الصحة النفسية وسالمة العقل بالجانب الظلي لالنسان :) مقتطفات (  الثالث الباب       
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet3.pdf  

الالوعي الثقافي كنز مكنون و مخزنٌ للجمالي و المعياري) مقتطفات (  الرابع الباب   
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet4.pdf  

)مقتطفات ( نـــــد العتبــــــــة  ع     
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet5.pdf  

  ــن فــي العلـــوم النفسانيـــةللراسخيـ  االول   المقدمة في األسبـــوع السنــوي االستاذ زيعوررابط اعمال 

http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm  

  ***   ***   ***  

 

  ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

  اشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارات الشبكة

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

 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

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

 

http://www.arabpsynet.com/Books/Zayour.B12.htm
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet0.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet1.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet2.pdf
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet3.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet4.pdf 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B12-Moktatafet5.pdf 
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3
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  "بصائـــر نفسانيـــة" مجلـــة 
  النفــــسوطب علـــوم ات العربية في مستجدالمجلة 

  

  من 2017شتاء    -  15-14العــــدد ... قريبــــــا
  ) 2017أفريل :  متأخرا عن موعده(  

  

 البروفسور علي زيعور:عدد خاص عن 

  "أمــة فــي عالــم . . . ر الراســخ في الفلسفــات و النفسانيــات زيعــو" 

  
  على المتجر االلكتروني المجلة 

http://www.arabpsyfound.com/index.php… 
-- -- -- -- 

 على شبكة العلوم النفسية العربيةالمجلة 
eJbs.htm-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index  

  

  

****   ***   ***    

  

 النفسيـــة العربيــــة مؤسســــة العلــــــوم

   لشبكة العلوم النفسية العربية" خبارية األسبوعية الرسالة اإل
  

  دليل الرسالة اإلخبارية األسبوعية

http://www.arabpsynet.com/Weekly/IndexNewsLetter.htm  

   

  دليل الرسالة اإلخبارية األسبوعية

https://www.facebook.com/APN-Weekly-Newsletter-1840605966214898/ 
  

 

  مشاركتكم التعريف بالشبكة دعم لمسار رقي العلوم النفسانية و خدماتها الصحية في اوطاننا

 
  

   ***   ***   ***  

  
  

  

  

  

 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3
https://www.facebook.com/APN-Weekly-Newsletter-1840605966214898/
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm
http://www.arabpsynet.com/Weekly/IndexNewsLetter.htm

