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 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) –( يطلب الكتاب من دار الطليعة للطباعة والنشر   

  

  

  

  

 

  مقتطفـات
 

 �� ���� 

، أو ���
 ��ا���
 �� ا����%�$�# ا�"!ض ا����� �� 

 ا���-,، و�� ا��+ج أ%(� ) �� �� ا����ر ا��$&�!%� ���

 *** *** 

�م ار����01 ا��/��� وا�����ي �� ���� ��5�4 ا�"�ر�, ا�# 3


 ��+;8 ا�8�7 وا�":��,: �8  ���"�7"� وا�"��6!=ّ��

�%! ��B�3< و�A���< و��-�<، و��$�@ ���� ا� ا�"?!و�, ��<A�

4 �$��اد �� ا�"���"�� �!��ن �� %���ى ا�7!ا803 ����

 وا��+�80 ا��AF�� وا�"�7"��

 *** *** 
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 GA&8 ان ا�"�ّرس ��7!ح: ا�< ) %��6ر ���0<، و) %�!��0، و) %

���0 ذا�<. M�7� >��!?� !�5% ا)دارة، وا��K6�J وا��!�7,، 

�، وا��5!%��ت، و) %����%�
 و%��� ا���س ������
 �� ا�7

�0���:�� � وا��P%!7، وا�"��ا�G �� ا���-, و�� %�

 *** *** 

�� أ�!ز ���%�! ا��Q�6 ا��"!ار ا�����8 �����م ����?�ت 

 !��5� !�F%ر ا�@ات ��@ات، و�A�3ا S�!% ا�@ي ,���BTا

 .���B+� نU��+8 ا���A��� 8����%ا�6=�ء ا����� ا�:���,، و

�+ل ا�@ي ر3
 �� اTرض ا��"! �� ا��:!، و�� �1ّ�Xن ا)3وه:@ا 

 �� ا�:�P و�� ا���Aل

 *** *** 


 ا��!ا��7�, ���ء �
 دا"��� JKّ6� !�Zو ،�"�� ( ���ا]�+م ��

 ا]���ن وا���1

 *** *** 


 أ���� ��# أ�80 آ��ZT��ء، ���% ����و أن ا����U%�ن ���%

ا���U 3�^ أن �"
 ا��:!،  أو ��# أ�K% 80���ن، ��[, �� ه@ا

 �� ��KAة ا�U%!Z _��=� ا�"���ى ا���م، �!ك ا�":�ن #��

 ا)���ن ا��!��

 *** *** 

� ��ا�
 ��5�4 ا)����M، وأآ�! ا��+%� ا��� aن �� أ�%U��ا��

%=�ب ��0 ��5ط ا�P��K )�=!ا�< �� ����! caو�< ( ا�"�ر��, 

�%!�fج وذه� ا��� ��,) وا�?!ق �وا���1 

***  ** 

���ه8 آ��! �� ا���ا�
 ا��� ���� ا)���ن  ا����U%�ن

ا�"?��! �� ا�(�Q ا��A�6، وا����0!  ا��A�5، و��م ا�3!ام 

,��"�7� � ا)���ن، وا)%�ء ا��< ���!وا�J ا�+ا�B"���, وا�(

 ****** 

  #�� ,��i!ا� �� Q����j ا����U%�ن أ�"�ق ا�65=�, ا��!��,، و

B��ت، و��P1 ا��0ا��ت وا�"�����ت ا��� ��A# ��دة ا�"��ل وا�

 .,���� !�Z ت�B�3ة، و!�Fاءات آ�� G��3�,. �8 %:� 3��د%� ، 

 ,] " l�@� ��ّ$� ،,�;!اد ا����أ �� P)Zو P3وأ P�ّ?و� Pو�� 
��i

 Q��:! وا���ا��"�ه� ���? #�� ,";�i ،,�ic� ،,�a�� ",����

 ا�����

 *** *** 



3 

 

آ�ّ� �� ا����ن �� ا)�?!اس  �5�4 �!��,ا����"� ا� ان

وا)ر���ط �7@ور ا�T, وا�����
 �� ا��fل، و��K��� 8 أن 

�0m! آ=���,. ا��0 ره�4 ذا��0 ا�# ر��Zت ا�7"�0ر ا�"����8 

4 ��� أول درB, �� ا���8، �� �A� ر. �@ا�وا����A، وا�"6ّ

ا�?!ا;U، وا�"��ل ا���7�, ا�"A"��,، وا3T+م، وا��!اغ 

 .P;�F، وا����T ) ا��:! وا��m!ا�"�

 *** *** 


. ����!د �A% �� ظ، وه@ا��م ا�3!ام ا�65=�, ا)�����, ���

:!ا�, و�A�! ا���س، و0�%�م ��ل أن %!���. ان �%$�Q ا�A�3ر ا

aو ،,���i �/�0 ا�"��!ج ���أ����"�% ���A< ��;8 وأ��ا�# )و� 
A

 ��c�� ,��0&! �� ه��ك �� ���آ<

 *** *** 

�، و�!��ح ا��A�Kت ا����� �� �Aا�� ,:�� Q6� ا���!ج ��

 �� lوذ� .!&c% �"� !F,، و%����8 ا�"!ء أآ�ا�@ه� وا�65=

 ����Aر، وا���:�Tءات، وا�%�7�< أآ���i !F���A� ,ل ا)%

 وا���K,. وه@ا �� �8 ����"�< �6�! ا�@ات وا�"�7"�

 *** **** 

 !Fء أآ�a (م�� 0% >�A3��i��� >-ع  ا������ن �� ���ر ا���ء ��

�� ا�"!ض أو ا��"!د أو ا��Fرة: �����7ح، وا��"�"
، و���5! 

 G�A0,، أو ا�"�6وف وا�B �� ������(ي، وا����! ا�ا��A",، وا��

 و�K�8 ا�@ات �� 0B, أ�!ى، ه"� 1!�� ا��=� ا��� �A!ع ا�65=�,

 *** *** 

�,، وا�65=�, ��7"��� ه� ��7"� ا�"��5! ا�����, ا�"6@و

 ,%���A�0 ا������Ki ��� ,ا�+���از� ,i�ا�"����, ا�"�

وا�"��[!ة، وا�"!أة ا�"�K�, ا��/�;Q ا)�B"���, وا�"��6, 

 ا�A�", وا�":��, 

 *** **** 


 ��"�U ا�@ه��, ���+��"�,، ��A�7"� �� ذاك ا�� ��

"�B(, ����� ا�ا;���� و���+�A+��,، و�����Aع ��� ا�"���%�ت ا��

دون ا)ر���ع ا�# ����ى ا��-, أو ا���1 أو ا)���ن ��# اTرض. 

�!و%,، و�!r# ا��7!%, ��# ��3ب Tون اc5�� ,%و��Tا �K�� وه:@ا

  ,�i����(ا JK6��� �iة وا�"0��7, ���ا!ا�"�cو��, ا�

 ، !&c� (و #A��� وا�����,، و���د، "ا���دات ا��:!%," ا���


وا�?@اء ا��:!ي ا�@ي %�"Aت ��# ��3ب ا����ا��Bوا�� ,m��ا� � 
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     *** **** 

�� ه@M ا�7���ت، ��G ا��:!ار أ��� �$�@ ا��!�� آ�!د �Bء 

 >"�� sه��� G��K� !��T# ا����ا�����  
�ّ%��5�! ا�"

 s0�� ��"�ا��� �A� �5ف ���ك ز���<. و��# ه@ا:��(


 ا�"�K��ت ا������, وا��������, ا���ا���ت ا�"�0B,، و�

 U;ا�!آ� !A��� ^�3 ���"7د ا���� ا���د )ر��A% �� !;و��

� وا)�7!ا�3ت وا���ارض A��و� ،,����Tط ا����ك ا�"�T #و�Tا

ا��=��,، أو ا��m!ات ا�!;���, ��:�ن وا]���ن وt. &8 ا���، 

 M�7�(, ا�ا�@ا� sا�"��ه u�� ���"ى، ا���!��� 0B, أ

���, �� ��8 ا���w �"�!�, (ا�@ا����,) وا�"�����r�,، ا�"ـ$

>�A3 ا]���ن 

 *** *** 

�ا ا ��!?�� ��T�� B@ور ���0r!��� ,�6�6 ا�"��"! ���70م �

 G%!1 #�� !;�� �"�7� #ا� ��و���" ، �i+�ا��l:5 وا��7!%_ ا�+أ

 #A��% 
ا��:�Q دون �="�8، و�� "3(�رة ���"�," ) %�5رك ���0 �

 �< ��7ه�0���0 ودو��ّ  و%���
 و%�� �6ّ��<

 *** *** 

ان ����, ا��!�� ��ت ��=�, ��زدواB��ت �i;", �� ا���� و�� 

ا����ك ��7ّ! �� ا��AKس وا�5:���ت. ا�"����ة �� 

 �"� ,ا��%����,، وإ%"�ن �A�G�� 8� 8 آ��0 �����, و) [��

ا�:!ا�, ا�65=�, و�!�� ا�# ا�T�#، و�80 ���%� وا)�< 

��=!، و��ف �� ا��Aاه! و�� /!وف ) ��"� ��7وز�< روح ا

,%!
 وا��A��"! ا��,، و) ���ا�65=. 

 *** *** 

 ,� ا�65=�, ا��!��, ا����, ا�"�"��, ���=�� �B�� 8�

 �0�A3 �� ان ا�����U�(, ا��� ��5! ��!ح ا�,، أي ا�65=�ا)�����

 ا���م، وا��� ��"�� ����(s وا)��A+ل و3!%, ا���:�!

 *** *** 

 ,��A�� ��"�� ا�"��?�ة ا�# أن ,����� �P��K ا�=�

� % وا��7ه�ت �=!%,] �"�7� 
�# "��و����ك ���ازن دا

�:��� ،,"��� ��B���%�
 و��ل ود%"�i!ا1�, ا�B"���,، و��%

 ,%�A� Jروا� G�� ذا��0 �@ا��0 ، و�:�ن _A�� ،,����%,، د�3

�f"� ���!د �� ا�8 ا��"�ء ���A% ,��A�� ,�ا��Bوو �! وا��


�A��"وا� tوا�"�7"� وا��!اث و 
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**** *** 

�ر�< ��# ��G ذا�< A� ��c� ة ا�# ا]���ن!m� ,Z��[ �� ��(

 
ّK, ���� �� 3(�ر�< و��8 ������i G�و Mد�Bو �%�����"!ار و�7

 �< ��# ا)�����, 

**** *** 

�ّب �� J�5��� ج��� MUغ ا��!�� ��يّ، ا) أن �!اآ���ا�

�� ,%�� < آ�< ���!ر و%�G�Kا�

 *** *** 

ان a�U%U�� �� �� �- ا�"�
 ا�# ا��Aة وا���K!ة، ه"� r!ور%�ن 

�ى، و%�Aرع، ا�@ي %P ا)���ج ��65=�, ا��!��,. ا�z65 ا�@ي %�

P�K� ه� ، 
 وا��Aة وا���

 *** *** 

 G;+, وا�����وا�� w�7وا� �%�ان ��A�, ا��m!ة ا�# ا�

�, ا)��"�B�u%!"�� , ا�����. ا)�B"���, ه� إ��دة ا��!�

 - و�?��! رؤ%�< ا��AF��,، آ�?��! ��-�< و�r >��0!ورة

,A%!1-  ,�B+� 

**** *** 

 4���� Mأ�<، ��اء �!آ�� #�� �%��B, ا�# ��B 80ه! ا�� ��

 �� !وا�("�! أم m�� M����B"� ������,، ) %��دي ا��^ ا�

 �1���< ا�?���, وأ��< ا�"�ورا;�,

 *** *** 

ا��m!ة ا�# ا��%� ��# أ�< ���د ��"��[!ة، أو ���� ��0، أو 

�م و3(�رة Aا�� ��و� >���  ,���� ,i+� �� lا�# ذ� ��

ا�=���,، ه� �m!ة �(�Q ا�65=�,، و��w6 ا���� ا���ر�6% 

��Tوا 
A�� 

 *** *** 

ان ا���"���, ا�"F� ,A�K+، أو ا)�a!اآ��ت ا�"�$i�",، ان و�!ت 

ا���!ت U�iة ا�# ا��Tم، �K��� ( �0�X�� ����! ا���K%! أو ان 

, ا)������, ��@ات ا��!��,=��� M���"� �� 

 *** *** 

��# ��l ا���"����ت، أو ا)�a!اآ��ت ا�"���دة 

 Mو) إ/�0ر ،�%��م ر�u ا�� PB,، وا�ت ا]������ا1!A"%�وا�

  ����B أدى �����< وآ��UB�� Mا، أو �����، أو ���Aت، أو

 *** *** 
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 >��i+� �� بTا J��� أو ،,%�ان ��ء ا���ازن �� ا��+�iت ا��ا�

�� اTم و��[, �� اTو)د، /�ه!��ن ����Aن �:�%� ا�=, ا)������, 


 ا��ن 3���< آ��0�K8 �0@ا ا�& 
�K�� 

 *** *** 

ا����Q1 وا�"�,، ا]��iع وا��ار، ���ه�P7% 8 أن ���د 

P7% , ا������, ا���,  ا��!��, ا���7�ل أ%(� ا��!��K� أن

�%� وا�A"�، وا�!ا��, ��� Q%�6", أي ا�""���, �� ا���ا���


 ا��!د ��cو����<. �������، �:�ن �"������! وا]ر�aد و�

 �� ,�!7��� �ا��!��, ا���;��, أ�7_ 3��"� ��ّ�8 ا�A�8، و��


 ا��%��, �K!ا;G ا�����,F"ا� 

 *** *** 


 ���"� ) � !�5����T�� >، و)  ان ا�@ات ا��!��, ���|A3 ��

�%! ���8 ��@ات، و) ��)��A!ارA�� (واة، و��"��� 

 **** **** 

 PKا� ��وف !�"� .,�;��a رة�i ���"�7� �� ,%:�ر�ان �+

 
�A��"وا� �iا�# ا��ا u%!"ة ا�!m� !��?� ا����� أن

�ة، �"��, �+B�, اوا��+;G، أي %�B ,���a 8�ه��� Mؤ�K�

 وا��ة

 *** **** 

0�"% ��#، و%�80A �ا�# أ G��% 8�8 ا��!ب ��# ��s0 ��م وا3

��8�T ا�=����,، ا) أن ��l ا)���ق ا��:!%, ا�5"���, �!او43 

��� ا���������ت �� أi=# 1!ف و��� ا�����, ا�"�5�دة ��� ا�K!ف 

!�fا 

 *** *** 

%!ة. Q ا�����, �� ا���ّ�ن، وا����%�، وا���!%! وا�"��) �:

�!%� و��80�6f5��0 ��# ا� JA8 ا�@ات �"?�)ة، و���ّA� 

 *** *** 

�����T �0�Z ا�P�5، وا����r�� #�� P ذه��، و�?@%, ��اح Z��

�%���B�, (ا�����,) ��"�، أو %Tا l�� �7� ،,%U%!Zو 
ا������, �

� آ
 ا���ق�� ,]����{ ��# و�Bده� ا�"Uده! ه�� وه��ك، � 

 *** *** 

�:�ص، و�"��, د����, �� ا��T ا��!��, ا��� �8 ه�  ���,ا��

0(8 ��� 3(�رة ا�=���, و�8 �7� ��0 ا�"��U, ا��" �� ,i��!

م ( ا�# ا��=! ا�@ه�� ����8. و%A!ب ذ�l ا��:�ص ا�# اTا
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ا�"��r) �� أن %:�ن ا�?�ء ����ر%S وا��r!، و��ف �0��7,، 

وا���Kر، ور�u ا��!اف ����?��! و����Aا��� ا���ر6%�, 

� ا�@ات ��@ات �� ا�!آ, ا�!ة و�� ا)����ق��Aو� 

 *** **** 

��A��� ,KA� �� G�K,، و�� أ3:�م ���i�,، و��  ا�����, واr_ أن

��r!Z م�6� �0�T 
� ,%!3 �� ( �0��A�0 و��� ���"�ت ���!ض [

 *** *** 

 �%�:��A���� 8ل وا����آ�ت. ���6�م �+�3 ره��� ه� ا���� )

 ،t م �� ���ن+:��� uا��� u%�0)، و���B:�را و���آ� وأ���

��� }��<. وا�:8 ���"< وا���رع �$3:��< و�"� أ��U< و��

Aو� ،JA� ���� 
Aا�� �� 
�Aّ و��ن�"%[�� M� 

 *** *** 

i!اءة ا��r! وا���ر%r�� S_ دون ���ء آ8 ���?
 ��3, �� ا���س 

� 
��� �� ,��%���ص، و����ظ ��# �!اآU ا�K6, ا�����, ا� ��

 و�=��_ وأر���i!ا1�,

 *** **** 

 Mور ا�+����� ا�@ي أدا�� أ��"�� ا���ر%S ا��!�� �� ا�A�

 ا�"�:!ون وا�:ّ��ب وا��5!اء. ���F% 8روا ��m�8، و��Zا،

 و���3ا ، وو��Aا و��ز�Bا.

 *** **** 

ا���در ا�@ي وQi �� وB< ا��A! و�m�8 ��0 ا��5اذ، ه� ا��5اذ 

�ة و%U%��0، و�� ا��?�� ���"�Qi ا��75ع �0@ا ا��Aا� ��@ي %cآ

�ا�� أو ا�!آ�ت ا�+A8، ��! أو ذاك  �� ا�:ّ��ب ا��m�� ,��A��

 ،8�m� 

، ��ى ��Z;�, و�7", ����ة �� ��AFو� 
%�1 S%ر��

Qi�"وا� �iا��� 
��a @� وا���Aء ) أ

 **** **** 

�3T ه�@��&, �� أ���< ��K6ء ه@M ا�����, ا�"i �� ث

���ت ��7"��, وا��!د ا�i=�د%� �ا�"�7"��ت ا�"�=ّ��,، �� 

 ,�ّr!� z=i ور ه�@B �� >� |�8 ا����& ،����A&و ��و[

,�;�Aوا�� ,K��� �;�iوو 

 *** **** 

 �i+Kا� 
�A��"��� 8:Z ،��Ki�! ��"�, ه� ��l ا��!r�,: ��د ا��

�دة،  �� ا��Aل ��A��, ���!د ���!ض ��Aءه� &���, ا���#و�

 ( �
 وا3���% ،
�A��"آ"� ر�"4 ا� ،S%وه� ���! ا���ر .,�i!و�
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 ,��A, و���ان ا���� 
;�iوآ�ف ����<، و ،M!�?� و��ف ،!�?��

 �Bه!ان، ��ه���ن، و) �6(��ن ����Aن ا���Kر و�"
 ا�"�7"�

 *** **** 

#A��� #ا��� l�, و��ا���� l��� ��!م ا�7"��, ��#  ا���A%

� أو ا)ر���ط ���:
 ��# ا�!%,، وا)���+م ��ل ا��!د، وا��A

� ا�?�P أآ� >Bي، وا����F! �� ����7, ا��ا�i وا����8 ا��

 �ديا�"

 **** *** 

�م �3د&, وا3�ة، أو ��ة �3ادث وان A� أن ��K��� ( ،�iا��ا ��

�:!رت، ��# أ��0 آ���, ���Aل �$ن ا��$����ت ا)�B"���, أو 

� �i +F� ,���"!ه� ا���,، و�$��� إذ �����و�, ا)�+���4A �� ا�

ا���م �� ا��ول ا�"�=��, ����X ���!د �(�����، أو �$��� 

����Aه�، أو �!���ه�، أو ا��0  �
 �� ا�m", و��1�5ت ������

 ��$[�, �� ��ر��6%

 **** **** 

� 
"� �8�U أ�< " �(�����" ه� ���ج ��Kر وأو�rع، و��
 ��ا�

���"�Bد%, وا�=�i8 إ��0 " ا& .,���ة و���اA�� ,�6%و��ر ,

 4��� ,%!:� 8mع و��rام و�$و�i$�7"��ت و�"� ,]�� ",��)�

��� 

 **** *** 

�و�, �7@%!ه� ���و �"��, د����, �!�� �=�ن ا�:!ا�, أو ا�@ات �

�ر��0i �� ,A&ا��ا !�Zا��6;�, و 

 **** **** 

�G"� دون �BUو� .�A���� !0m% ،����� ا���  ���7@%!، وإن �

 ,%�Aا�!وح ا�� �� �=Aات، و�!����� G=و� ،
��ا��:! وا��

 �� ������ P��F"ا� M@ه 
��ص. وآ 
و�� ا�w ا���ر5� �6%:

�Z%��� ا�"��5دة: ا��A!ار ���� و[, �A��, ���_ ا���Kر 

 وا)����ح

 **** **** 

A�% ( #�3# ا��!�� �A�A+، وB!���� !�5% ( #�3!ج �� �0"< 

�%�<، وآ� )�  ،���B6��� ور�� �%�)A�� @�T, ان رأى ا��ب �6�=%

 �� 8Bا����! ا��� u��و#�3 ... ، #�3.....، )�� �� إزا�, أو 

ا�=65�B �� ,!اء ا�+��ازن ��� ا��m!%�ت ا��%��, وا����رات 

 ,���"�B(, ا�7@ر%, ��"5:+ت ا�, وا�"����7ت ا���"�ا�����
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 وا)�i=�د%,

 **** **** 

Aا�� ,��,، وا��+�, ا�����,، ������Uن ا�3!ام ان ا�=

 �Aا��"G ا��%�� �� ا�65=�, . وآ� و%:�ن ه@ا ا)�3!ام ���


 ��# ا��%� أو �7"�M و) أن �(�< �A� ( أن ���ا�:�",، ��

�� �!اك �� أ�7_ ا����رات ا������, وا�"��هs ا���"�, ا��� 

,mA�ا]���ن وا�"�7"� ا���;! ا�# ا� s���� 

 *** ***   


 ا]�+م ��cو���ت �Q�ّ6، وواPB أ�M�K �@هP �� ا)�i=�د، "ّ% ��

و��! �� ا���l أو ا�"��دن أو ا��!��, ، و��! �� ا)�B"�ع 

 �%�
 ا)�+م �� ��w �� وا�B< آ"ّ وا�����,، ��0 %

 *** **** 

ا��اPB اTوPB �+�+م ه� 3"
 i�8، ور�8 ����8 إ�����, 


، و���� ا]���ن إ��� .�0���a w�,، وه� �cرة ��ور 3F� �0��

ر�8 ا����[�
، أو وm� �r!%, �� ا)�i=�د �"�<. ا�< %?@ي 

��l ا�K6, �����ر ا]�����، و����:! ا�"�����، و��)ر���ع 

 ��]���ن ا�+��mظ، و����Xد رو3�, ���,

 *** **** 

ان ا��!��، ��@ i!ون، �!��J �!���, ���"�,، و%A� ��c�8 3(�ر%, 


 اTد%�ن وا������ت وا��Tانذا�A�%رات و�)
 %���_ ��# ا�:a ت 

 *** *** 

� د�� ا��!�� ��@ i!ون ���7وز �!و�iت ا���ن وا��!ق و... A�

 ,�U�� �� #A�% ا���ر%�6 د��ة )ن M�0د� ��� �و ...!!! و��


 وا��� ���،  ا���ر وا�"�ء، A8 ا������� 
"��, و����

���F^ 3�^ ) ا�:
 و) ا���=! �
 ا�"�دة وا�!وح، وا�"��l ا

��� ��0A"� ا�� ا�"�:��
 و�����0"� ا��%���� ا�7

 
  

  

  ات ذات صلةارتباط
  مقدمة الطبعة الرابعة
http://www.arabpsynet.com/Books/Zayour.B2.htm 

  ) 4-3- 2-1مقتطفـــــــــات المقدمــــــــة ( الطبعة  
Moktatafet1.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  من التماس العام الى إعادة تنظيم المجال والعالئق ...الجلسة التعرفية األولىمقتطفـــــــــات  
Moktatafet2.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  الجلسة الثانية... تقّصي عائلة الزبون أو العالئق العائلية األولىمقتطفـــــــــات  
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Moktatafet3.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  . التوجهات السلوكية األساسية داخل العائلة المهجنة  الجلسة الثالثة..مقتطفـــــــــات  
Moktatafet4.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  الجلسة الرابعة.. االتجاهات النفسية المتغلبة عند الزوجين وأوالياتها في الصحة العقـليةمقتطفـــــــــات  
Moktatafet5.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  األنماط النفسية االجتماعية وطرائق تأمين الصحة النفسية.. خامسةالجلسة المقتطفـــــــــات  
Moktatafet6.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  الثقـافي للذاتعوامل المهاد   :السادسة    الجلسة  مقتطفـــــــــات  

Moktatafet7.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  األنماط السلوكية الدينية والمذاهبية، تجاربها الينبوعية : بعةالسا  الجلسة  مقتطفـــــــــات  

Moktatafet8.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  البنى والسلوكات االسطورية في الوعي العربي : ثامنةال  الجلسة  مقتطفـــــــــات  

Moktatafet9.pdf-http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZayour.B2  

  عالج النفسي االجتماعي للذات العربيةرسمية ال : تاسعةال  الجلسة  مقتطفـــــــــات  

.pdf10Moktatafe-ocuments/DocZayour.B2http://www.arabpsynet.com/D 

  العلـــــــــوم النفسانيـــــــــةللراسخيــــــــــن فـــــــــي    االول    المقدمة في األسبــــــــوع السنـــــــــوياالستاذ زيعور  رابط اعمال  
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm 

  ***   ***   ***  

  رقيا بعلوم وطب النفسنحو تعاون عربي  ...  شبكة العلوم النفسية العربية

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

  ت الشبكةاشتراكـــــــات الدعـــــم في اصدارا

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  

 ***   ***   *** 

 دليل اصدارات شبكة العلوم النفسية العربية

  
   دليل  نشرة الرسالة اإلخبارية األسبوعية للشبكة

  
   دليل المستجدات العربية في علوم و طب النفس

  
   دليل أطباء و علماء النفس العرب

  
   دليل الدوريات النفسانية العربية و  العالمية

  
   دليل المعاجم النفسانية العربية

  
   دليل  المؤتمرات النفسانية العربية و العالمية

  
   دليل الجمعيات النفسانية العربية  

  
   دليل الوظائف النفسانية العربية

  
 ( ملخصات ابحاث، دراسات، حوارات، وجهات نظر )   أرشيف الشبكة   
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  ***   ***   ***  

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  

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

  

 عدد خاص عن :البروفسور علي زيعور
  " زيعــور الراســخ في الفـلسفــات و النفسانيــات . . . أمــة فــي عالــم "

  
  

  ***   ***   ***  
 ارتباطات ذات صلة

 "بصائــــر نفسانيــــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدلامجلة  

  "نفسانيــــة بصائــــر"  بوستر
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.p-http://www.arabpsynet.com/AFP   

  على المتجر االلكتروني  
http://www.arabpsyfound.com/index.php…  

-- -- -- -- 

 على شبكة العلوم النفسية العربية
eJbs.htm-ww.arabpsynet.com/apn.journal/indexhttp://w 

-- -- -- --  

 على الفـايس بوك
259758497705299/-Magazine-www.facebook.com/BassaaerNafssania 

*** *** ***  

  ــــر نفسانيــــةدليـــــل مجلـــة " بصائ
 

  ملخصات كامل األعداد
  (2010من العــدد االول ( شتاء و ربيع  
 (2016 - 2015الـى العـــدد الثالث عشر / االخير ( شتاء  

  رابط تحميــل الدليـــل
http://www.arabpsyfound.com/index.php… 

 

  


