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 ا��������� ا���ذ ا��
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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
 

�، و��
 أن ���ز ا���� ا����� '& ا��%�ة ا��#م، ��!�  ا����

ا/����ل ا�-#�
 , ��� ���*+ ���أوا*
 ا������ت )�����، )

 .ا�1��� وا��5ري، وا/��3ار ا���01ل

 *** *** 

هA8 ا�%�ه�ة '? <= ��>��ء :�9 ا�8ات وا���67,، '� )0ال 

�. و�� ��ى أ<� ا��!��  ��ا���#ا1E��D 9�> ? ا���
 ا��


 ا��,: ا�G'7ّ1 ا����5ل ا�!�  7Dن، وآ�= �� =�J� �:7Kا

 �M :�NO<= ا��5��G ا���Lذ ا�!� ...

 *** *** 
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ا'� ا��3ار ا�7Jم، و)�Jار '� �%�, '�اد�Dت ، �D? أ3�9 '� آ�ن 

� ا��9�1 ا�#ا<� �D اآ>� '? �1� :����� ?�����0 آ7م ر3
 ا�

ا/3#ف ا�8ي / �#TE ا��/�J� .G>�  ���8ذ �D ا��S#، وا�7Jم R#ب.

�V�( :��ء آ� ��آ� W '? ا���داد Y6#رة '�J�� G���Xة / )��

 *** *** 


 ا�Wا���7ب ا�0ن وا���آ���� �D ��VZ ،?�� ، D?0 :�9 ا�

����� ?�� و:�
 آ�ن ������V ا��1] '? ر�3ل ا�

 *** *** 

آ��  -1D���� أ'� "'���[ ا��G�01"، ا��� )GY� �J ا/��!�Vد،


��-  �VV�3#(6^:�دة  �6�_ )�#اWD '& ا����ه� �V�`��M

 ،?����>�V!��7� Gد، وا��-#�G، وا/���ن، و)��W و<�ة ا�ا�

�G 6�? أ��6*, و6��K ?ا*W وا���5ء :�9 ا����رات ا��8ه��G ا����ّ 

 هa/ء �D آ��G6 ا���ر� 

 **** **** 

)0ال )��-� :�9 آ� ه� آ>��ة ا�JDLر ا�L-#ر�G ا��� '� 

 ا�1�
 ا��6�1 ر`� '�ور '�bت ا����?، و�VD/O أ<����

 *** *** 

�، ا�����= �D 16] ا���ى وا���Lط ��N��G ا���� ا��

،G�:���3/ا�,ا  ,:�Eأو �D ا/���ن 
V�� :#م�7ت ا�J!' �1ف� /

 �� ا��J= ا�����G و<�ه�، أو :����: �D d�1� ,�^D 8ا� ،G�'#�ا�

�� �'G�:��Yا�>#رة ا� 
 

*** *** 

16� آ�ه��� ��6��G، وe6ن ���G ا/���ن �� )J#ن  ?'a� ��

 Gر��( fا�#��  Aذ�X(ا g>7� ان 
أ��N �5رج ا�-���G. و�ّ

� �����6= ا/���3:� وا�����5 �V� #ازاء '���1, آ�,، و/ ه

��?، وآ�e, / ��1ف أن ا���#ل :���� ا��:#ة، وأن ا/�7م ��

 ��#�ZG��#آ G�7ت إ����J!'أد��ن و  &' � <�ور و��#ا3

 *** *** 

، �#1G �VD��G، ا�!YX�G، ا/�01ا��G أو ا���'� ا��%�ة ا�J��أ

 / ��1�� #:��0ة، و�����: j�G. وا/�7م ��' ،G���� Gرؤ�

� ���L�6�G و)��9 �V( ا��� G��Yا�� G�(0، و/ ��8ا����

G:#ا���� 

 *** *** 

3�>G ا ?���9 ا�1���G ا���1�G و'��ه+ ا��%� ه� '�>
 ا�
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�V�إ� 
Jا� G3�> ?: ،0د( � أآ��، ان �

 *** *** 

���� ان '? أآ�� دواD& ا�!�ادA ا�9 ا�#راء آ#�, / �1�d و( �D

�1� 
6 ،
، d '? )1= ا1� .?��Nl�d '? ا�S��ا�#ا�& أي /�, / ��1

�D / ،ّو��ت��'�?، �D ا���J#�6ت وا���Lا �D �J�� و�8ا  ����ا�1

 وا���. إ�, �Nرج ا�%�وف، آ�e, ����ج

 *** *** 

D
5DLه# ا W�� �' 
�  V# آ����Yب J���6#ص: آ(��D ،
وه# ا�

ا�9 ا�#راء. وآ�� أن :�م ا��XاK, ا��1�� �#3ّ, ��-, ا���Jي 

 ��Re( #ل أن�ا� &�-��� n�8JD ،G���1ا�� �D ,�*ا�Kو

� أ��5 ا�9 ا<����, و'-����, '? ا���س / ��� G�1ا�7وا�

� أن �e)#ا ا��,V�' =�-� �' ر��6 �V�8ه= ا�� 

 *** *** 

1
 ا���� 
�ء ���J و�1�d `�� '� ه# '�1وف ان ا���D 0#ق ا��1

� ا����Xط�: 

 *** *** 

��� �ا�!�  ا�8ي ار)95 ان ���:� ذات  -7Nل ا����Yءا)�� -�

 �5(�� ,�J� ،7<' G�:ل ا�0را��:L9 ا�: fا��� �D م أ��ة#�

��Rر )�n اL:��ل. وا��!��  ا�K�1�#ن :? ا��1
، ��درون 16] 

 �D ا#��Sوا� G��1D G'�N 9�: اذا از'1#ا ��<J9 ا��:

'? ا�7Jم :? <��3ت و'-��= ا���س، و�# ا�1����. �1�!#ن 

 1D�#ا ��Jن أ3�ى

 *** *** 


 '? آ#�, / ��1
، آ�e, �%? :��� �0و�, ا�9 �X� / ,أ� dه�� �'

�ا�!1= وذه�6, V>�'و �V(7J!' _�> 9ا� 

 *** *** 

ا��1م ���ء را)=، و5N#ع  /6� '? )#r�f ا��Jه? �D ا��-�ع

 ��'G ا���س. وه8ا ا��-�= اLول �D ا��ّ�X� ?�����Jة )�1
 ا�

ا7Ms<�، �1-� ا/���3#�#�G ا���1�W> G )#3�, ا��Jه? 

G�#ا���� �VYYX� ,:�5Nوإ 

 *** *** 


 ���� '� ا�!�  آ�GD ا��8اه=  )�رسJ!6 ه��>/ =Y1( دون G�'7�sا

 ،G����1د��ن ا�Lر�� ا��اA، أو ����, '���-�. و�Eوري أ��5 ):

 وا����رات ا��G��J ا���ر�X�G، وا�!�#��G ا���ى
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 **** *** 

واLد��ن / ���J أن ��W�1 ا�-��= �D ا���, ا����رن، 

T�Yا� ���1���D ،وا�1�#م G��Jرات ا����وا�� ،Gر���ه#  ا��

 =�S(? '8اه= و�اع 6�M #_ ه�رس ا���ر�  ا/�7'� / '? <�أن �

 G�7: �D ,9 أ��: �����bDت :�9 ا�NLى، وأن ��رس ا��-#ر ا�

�اث>Lا �D س ا��8ور�S�'ا�#ا�&، و &' G���3 

 *** *** 

�ف /:-�ء ا����G اLو�9 ����7ن، و���:�A :�9 أن V� ?��ان ا�

�!a����6 �1و��G، و�D ,�#J6 ذا), ����J�  n#ن أآ>� <��G، وأن

W� ا���رة :�9 ا��

 *** *** 

 G���X' G�1�Z ?' ،G�'7�/ا��%�ة ا�9 آ#ن ا��8اه= ا ��>#(


 ا���j ا�#ا<�. / �Dوق Nف دا�S��6 ن#J( �' ,�Zأ ،G�و��

D�V�G 6�? ا�!��1 اL'�'� و6�? ا���� وا�����J أآ�� '? 

?���NL? ه�8? ا�ا���وق 6 

* *** ** 

 
ان ا/7Kع اLآ�� :�9 16] ا��8اه= �%�V 3#ه�A، و6��6,، و��0

7V3 ,6 G�Y�ا�� �Vا�� ?' ��<Jا� 

 *** *** 

���و16] ا����S��?  -ان 16] ��ر*� ا���ر�  '? ا���
 ا��

G�-S( أو �r��> =8اه���-  ,�eا���ر�  ا/�7'� وآ �D ون��

 �� ا��آV6 �V1ا��� أو� ��uا�� ?' G���� &ا��ّ��. وا�#ا�

 ��� .�V��*�K =��6 أو ،G�ا��8ه� ,��Y6 �V6 &�#� �أن ه8ا �

jآ�� G�5�ادث )�1 ا�#> 
دواD& ا����j ?'  G%D����G، و'��

T��Yوا�� G-�9 ا���: 

 *** *** 

�د ه�ام �D ا��Lة، و'�0ق  'n�8D ،?J� ��V ا�0واج ا��j�a وا��

 ،G��!ا���[ ا�� ��a� .G�#NLا fKا�1#ا �D ?6/ب ا/6? '? ا��و�

ا�-���1 '? <�_ ا��!�:� وأ<���[ ا��و��G و:�م ا/���ء. ه8ا ا�9 

 �D G��� ,� ض، / آ^���ن�Sآ G1�8 ه�� آ�Na( ��3= أن ا���أة

G'ا�J6 &ذا),، و���� 

 ****** 

، ) ا�0واج ا���Dj�a  (ا����= ا����� '? ا�0واج ه#، ه��

��، ��Nا�G��S. و�D ذ�n ا'��Vن ��0واج �D �%� ا���?، و
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 ����وإ��

 *** **** 

 ���1( ،?��'? ا/���ا<�ت �D ا�8ات ا�6�1�G، ا����)�G '? ا�

ا�-�*��G ا�����G، '& ا��8ه��G، '? ا���1��ات ا��� / )0ال 

 ���W ا����دة ������G ذ�n ا�1�( A��(�6 &ع ا������D�)�Na ا�

G��` 9�:أ =>�M86ا),، و � ا���ّ#ج ��1�#م ��G�K، وا���*

 ****** 

 �� Gو'��ر� ,���� G�����6 ��*�-ا� T'���� 9 أو�X��


 أ�, / ����ه
 ا6�ا، ا�-�#س�� �، ��J, ����ه
 أ�
، ان �

� ا�����Y ����6س '? Z8ه= أ���D .=ا��8ه wX( ر ا���#'Lا �D

 ?' W�:أآ>� وأ ��a� =ا��8ه ]ّ' :,���Nوأ��ب ا�9 دا ،?��ا�

 ا���? ذا),.'[ ا���?، / ���� إذا �3ء ا��V#م '? '8اه= 

 *** *** 

D �' [1�� ��و�G أو ا����ع ا���' ��: [���� ?����7'��رس ��

� e�Dة :�� ���ع X5�� #VD 
� ��6��Z ان �ّ�: ?�ّ���[ د��,. وا��

 x�و�� .�V(���`و �VR��#ع '? ا����!���?، '>7، و��اءة 16] أ6

9، :�� ا���1'
 ا��6��J أو �:Lا A�ا��#)� أ�A�Y، وا�8ر <

 /7K:� '& هa/ءا

 *** *** 

هA8 ا��8اه���D G اG'L ا�6�1�G، ا�-�*��G آ�� )��9 

أ<����، :�'
 إ�1Eف �����7ء ا��#'�، و��J#�? ا�#:� 

 W�1(و ،?��K? ا��#ا�ا��1ى 6 nJ�( �Vا� :+Eا��� ����ا��

  
Nا03 دا#> �
 ا�#K?، و)��Nدا G��K#ا� fKا�1#ا �D ا/����م

?K#ا03 ا�#> �
 ا�#<�ة ا/:���3�G أو ا�-���G أو ، و)��Nدا

ا����6�G، و)��
 ا��Yاع '& ا���9 ا���G��X ا��M 9اع ��ور 

G�� �Nرج ا�

 *** *** 

� ا���Jب ا�T��Y، و/ �D إ:�اد ���( �D ����� ���T ا��1��� ا��

 A��(إ �D ���( G'�13#اء ا�L�D .=>ّ8 ا����در وا������ّرس ا��ا��

 ���درا :�9 83ب ا�-��=، و)%�V ا���ّرس آ�? / ��1
 ه8ا ا��1��

� ا��1�#'�ت، و�D ر�6 ا���دة ���( �D �E�� ا����ء ا�9 ا��D

��J���� &D� 7J!�6ت <��)�G، أو <�G، أو ��G1D، أو )

 *** *** 

� ا8��D .��Lات �: ?'L�6 م ا�!1#ر�: G��J!' #ان ه��� ه
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#( G:��Y�5رة ا�> / :W�� �D #م�[ ا�اا��و� ،���D ل�Yb�

ا��8ور ا���ر�X�G، أو )���T ا��? ا���ر��X، أو ا��5ب :�9 

ا��1� ا�>���D ��8ات، ا/ )-��� ��>�G و��!�:� ا/��b�Kن 

f�ّJت ا�!��ء وا������J'/و 

 *** *** 

 ،��Lا W�:و)�6�ّ, ا�9 أ ,��R =��6 ،����3 ?��/ ���-�& وE& ا�

1�دة `آو��5ور), �' 
��A. و'? `�� ا����ي 1#ا'
 :37��E G? :#ا'

 n5,، أو '� ا�9 ذ�Dأو ر ،,��: ��ّVو/ت ا/���ع ��6آ,، أو ا���'

���Eة و� G'? و��*
 وآ7م ��1ف ا�-= ا����� :�0ه� :? 6�#غ ا�1�

 ا���� �# ا/)0ان

 *** *** 

 G���� ا�6ت�-Eء '? ا��Z/ا ��د� �D ت�'�N م��� ?��ان ا�

 دآ>��ة '>
: ا���W، ا���Xوف، ا���د

 *** *** 

�ة، ��3 G��JD GJ�!6 ����5
 '? أ8N ا�#ا�& ا�Dاذن أ G���K /

وه� إ���ء ا�L#ار ا��#�G :�9 روح ا���? ا���M#Y� �D G�R, ا��� 

)���1 "أم ا���Jب". n�( ��<�D ا��وح أ3�ى '? اه����V، أو 

 G1ا���� Gآ�� )1�W ا�� �V�eت وآ�6 ��V' ،�V��'������V، أو )

G�3 ����>أ 

 *** *** 

f�#X& وا����, آ>�ة ا��ا�� 
<' ��D  G��و:�W ا������ات ��

� �#ى �:�
 إ`��ء ا���-G،  و)��� �D ن���sا ��Dوأ ،Gا���د�

��ج '? ا���sن `�� أن �J#ن �#�� <�ا.( / 

 *** *** 

      ،�����Lو ،G�*�1�ر�� } �6%�)�� ������&، و�#Y( �Re��

 ،G1��-�و� G-�ا�� A8V� 
و���>�� ا��#ة. و���V�D ������6 ا��>


 ا�����&، Nدا 

، و��� �-��, '? و1E��ت أ'>�������6 ��(��

 ،,���' �D خLأو ا ،W��Y= ا�����، وا��ب، و��-�}� 
5Dور أ�و�

�ة ا��� )��د��� ��Xا� �وا���-G ا������اK�G ا����s�G، وا���


'& ا��1
 ا����+ ��8ات  و)�0ج ا���1دة 5���6��G، و)���:

?��Nlوا 

 *** *** 

 
Nا�~ اذن ه# ا�, :�
، ه# :�
، أو ���G ا���� �D ا�

� ا�8ات M#ب إ��,و�Nر��3 '�1. ����68 ��M ?' ��1D�، و�
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 � ا����s�Gا�S��، وا�����&، وا����W ا������ ����

G�'�!ا� 

 *** *** 

 8Ne� ,�1�( ?���� G�0�ّنا��%�ة ا�����sا  ?*�J9 أ�, ا��:

 ���#/ت و�V�' ,��0�' WD، و���' �V�-1� :ت��#�X? ا���6 W�-ا��

 G�ادات ا�����<���, :�� )ّJ���V1' , و'& ا�%�وف وا/��1

G���<وا���-���ت ا�� 

 *** *** 

� ا���ة، و)���� ا���� و'? ��
، و)�'�J��� G��و� ?��ا�

ا�G�J وا�1�
، j�R ����7اب '? ~ ا�8ي ه# ��اءات ا��1
 و

 G��>ا���ا G�#NL9 أ��س '? ا���71ت ا�: j�Lو�����7ح :�9 ا

 
D�Jوا�������sا 
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 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

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

 ***   ***   *** 

 

  ***   ***   ***  

 اصدارات شبكة العلوم النفسية العربيةدليل  

  
   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   

  
 

  ***   ***   ***  

  


