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  اتــــــــــــــــــــمقتطف
  

 

  ـــــــــــــةانــــــــإب
 

�ّ��� آ��	ر �	ل � :�
���ّ��� و�#�� ا"�ر�� ا!� �� �� ا����� ا�


�، و�#�� إذ %��� ����$ت �������� ا ��"	!�+%!	 دا(� ا�ار ا

 ,�- �.ّ/�� ،�!.7�$ت و6	5ت �4/+�3، ��ّ���، و2(�ى ه� آ+��� ا" �!8	�

!"�، ا"��7ك وا	!"���	ا!	م وا 

*****  ***** 

 �
��
	��	ت 6<+ل -�= ا��> وا����� آ"	 ا!$ج ا��أ%	�� ا

 @���	!
��، ��7و-C	 -�, أآ�	ف ا#	�!��@ ا!�ب، وا��وا"C@ ا

���Dّ ا<+ل ا"�	آ=  �>��C= �� ا�Iب، وا2وا�H �� ا<�ن ا"	�F. و

��J+Kات 8ّ"� -"�<� L>6و ،M#� �7وع"  Oّن ا

 **** **** 


�+آ� ه�	ك. آ"	 ه+ ا+ا-� �	 J!	د ا
", ا!<�� ه�	: واJ �% �
��, ا

�> ه+ ا"�K<�، و5 ه+  �
���6�	 وا$وا-� و�	  ��C"	، ه�	ك. وا

 =	!��ي... إ�R اQا��، ا�ّ�	وي، ا�ا!<$��، و5 ه+ اQه��، أو ا

 ،�I��.�J�7(= ا�	س، ا�2	م، ا�+ع) وا V�ّ""
	ن وا�$ا�ا(�� 

�+-� وا5رادة، ا���J وا�	رDJ، ا�2	 ا2-�, أو و <�X"ا""V�ّ ا"!�L ا

(, �> ا<�= وا+اZ8 وا"�ّ�م (%�� ا2ب، ��	ح ا

 **** **** 

 	" ّ�
��J أن ��	ور ا"�ر�� آ	ن ا�2�]، 6ّ�, 5 �<+ل إR�ّ آ	ن �@ ا

 " 	C  �/وا�� 	ه�/� ��H5ت و[را+% �
��ا.�K ا!� �� �� ا����� ا

��Hا�!
�.� وروR��6 ا ا"�	ه^" و��	ر �@ %.��� ا

 **** **** 

= أن ��ى ���ا 8	ر6	 �#6�ّ	، و5 أ_!�  	ر��	ح XJ ,إذ أ��6 ا���J`�ّ ا

 ��>�� أن أ%ّ�م ا��7	رة،  	"!�, ا Lّ6 ه^". وإن	�"� "ا.�K ا	6

�+ن إJ#	 �	 �� [راR��H أوJ أن ,��"�، ���a أد-+ هQا إ� R�%و5  -�+ا

R�$�����#	c ا"�4ّ�� ا!	م وا+-� ا�`	ري وا�وا b ا�و6	��  -أ%+ل 


�= ا"��Iس �� "�� أو ا5-�.	ري، ا2($%� أو ا"!�+ي) 	d"ز��	��� (ا

��4Jر	�  ,�- ،��+�
""��� وا	!و6`	رf ،�J<	��� وا���	��6 -�, ا

	��
	�+ي �� ا.�7 وا<�= وا�gوا ��+��� ةا
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 **** **** 

، �� ا"�Xّ> وا#Qور أو ا32+ل J#�ح  إن %+��h 5 د%���h ،L ا��6ا��

R�
R، و�> �<b أ�= ا�5$م و6`	را�� �H	> ا

 **** *** 

�R،  ��"� أن �<+ل �� ا @ ر_�، أو ��+�i @� ّ�ا"�
� 	������ 5+% ،c�.-

V-= أو اj@ و�ّ"	 VJ-= أR�ّ 5 و-�J ،R.<, %+5 ه+ �@ %.�� ا�أي وا

�� �.�ّ ا�5$م، و�	 إ, ذk أو 6+R، %+5 وا�65"	��. أّ�	 أن ا%+ل 

 ��$.>�
� ��h 5+% ح+�J ف+
�� ،R�4
ّ�	، و�	 إ, ذk أو 6+.���	ه`	 و

 <�أو ��h ،�-+F+� ��h د%�J+�!� L	 و6`	رJ	�F ��h ،وري، ��h �	�]. و

�+ن اM�32، دا(�J ر أن�>J 5و .M	/
�� ا�و��6  ه+ ا��ا/�� ا

�Jر	`�
�� ا���"+اi@، و5 دا(� R��3 ا 

 **** **** 

+�8	 ا��J@ أو l�6 ا""	رس +��� ,
��� -"� ا"�ر�� ا!� �� اJ

وا"�4ّ�� وا"!�+ش وه�	 أJ`	 6<� �@ 6<+ل ا"�ر�� ا!� �� ا�اه�� 

.��
��"	�6 6+ل �"��V	: ا5-� �� ا�5	�� ا	  �����اف ه�	 �

 n%+""���4 وا"	ورا�H	ت ا, 8	�Z ا!<�، ا<�اءة اK.�.��، ا	 

pK4"	  ���J 5 يQأي  	�65�	ل ��h ا!<$��، وا!7	��h �H  -ا

��"�!ا, ا8�ّ=  �ّ#� أ�R �!	د /4	qH ا!<��� ا"!	�3ة  -ا

،�F�""
��K ا"�J`� وا+يّ، ���H> ا!/	 � أو اrا ["�#" وا

 ...D ا

 **** **** 

��"V�ّ أ`J	  �O�	 أ��اد�	، دا(� ا��"�	ت آ7	ه�، ا<K	ع ا4	ص  	62$م 

-	K% �)دا 	وا <�� ،���J���� ا"!C+دة، وا4	�3 � ا	��[(�، ا62$م ا

 �J��� 	�!Kا�� ،�>J�K�cQC  .R ا	.hور R ر	#� +ا%] ا�5
	ن و_�وRi أو 

�I�J +ه <��� ،	�H	I�> إ R�O  �8$!ا�<�� ا"+روث وا��ا�f، و5  ا


��Z، ا#	�M أو "
+ -�, ا�KF5ا � وا"�#�ح، ا"�VCم أو ا>J 8= أو�J

� 	/! .ا

 **** ***** 


��ات J 5<	ل إ�C	 ��	�V�ّ� ،�)] ��!3 ,�-  �jت ا"�ر���� �� �!ا

 @"� .���
� ه� ذات ��C#�� و�`"+��� أو �`	ءات 5ه+�أو ر8!��،  � و

!ّ� ا"K"+ر أو اC	8] ذk: "ا%� �J] 	�ه ..."L�) يQأ  	�= ر k ا

 ،L�4L، أو أن ا<�[ن آ�	ب �� ا	4ه+ أن ا<�اءة ���.�K  	�= ا

=، و-�, و5دة اّ�وح وا�5
	ن 	!�+J@ ا+8+د وا��	ة وا� ,�- �ود5

 �>!	  ���!" واK.�!� و 	Jg"	نوا
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 **** **** 

��	 و-�"	����	$JوO���ى   L�) يQ
	ن: ا%�أ  	�= ا�$�<+ل  cQه �Jrأّن ا

 L�4=، آّ+�R وأوc�8، أي ا%�أ هQا ا+8+د، و-u �� ا��	ة و �@ ا	!ا

 ,�!� ,�- �Jrا cQّل ه��أو ا"�4+%	ت، و�� هcQ اK.�!� وا��I. آ"	 

 L	4�+8+د، و�] ا L�4ا<�اءة وو�v��C	، و-�, -$H<�� ا<�اءة �] ا

�+ن ���	ة وا 

 **** **** 

 � �!
�، -�� ا���@ اd	 � ا"+MFّ، إذن، أّن �7�$ت ا����� ا

 ��
�������
� دJ���، و5 ه� �] اJ�ّ@. وا"!	J�� ا� ،�3	!"ا

 ,+�8	 ا/	 � و5 ه� �<� ا/	 � ا+J�Jأ �>� 	Cا�+% <��8
	ت 

R��	>f ،R��Hو[را R�w أو �!�<�ا	!"+�8	 ا"��� ا+J�Jأ 

�3+/4" و�+ا%���R ا

 **** *** 

 �C� ،� +K!�Vده� ردود ا�!� ��h ا+ا-��، أو ا�	%/� وا 	���-

 ، �CّK�
= و�.�
�� و��+J�	ت -� ،��H	"�6��3 وا+�� ،���!+J`�� وا��.�ا

6
� أو ��hة، آ�اه��  ،��
�  و��+، ���KI �5#�ا6	ت وا�VCا�	ت وذ +h

x"i5ا ��!� �Jد	ة �+

�+ك ا"�#�ح�<"+-�، و% �	ن اVا�H ا"nJّV أو ا

 **** **** 

���	% 	Cات  إ�Q��  Oن C� 5+ض �!� �، و5  <	ء أو ا��"�ار +>"ا

 ������<�� ا��I ا�/�,، وإن = ��z �#ّ�د ا =وا"+%] وا!<�،إن 

 =
�<.� ا2ّ��� ا!� � ا"�`	م، أي ا"+�6ّ وا"�`	�@، وإن "	 

��	ت �"ا!	ّ��	ت  و���> ا��اث واJ�ّ@ وا�	رDJ.... ه�	 �!�"� ا

 [�K>��C�ّO	 ه+س ا�7�� وا��5<	م و
+ة أ%+ل إC�ّ	 (�ف وهJQ	ن، و%

 �
��R ا����� ا+>J 	"ّ� k�d8 ا"<�+ل، إ�C	 �	د�J و�	 إ, ذ

 ا"�O+س -@ ا��Qّذ  �م ا`���.  <�� ا2ب

 *** **** 


� ا�/ّ.� ا"�ر�� ا"����، أو أر����C	 ا"����، -�, ا.!� اJ

 �� =f @و� ،�Jد	ه�ة ا5%�/	jوا$وا-� آ"	 ا"�#+ب أو ا"K"+ر �� ا


�� ا���	��x "!���7 ا�85"	-��ا/ّ�� ا�� l�6و �">�، أي �� ��
��  ا


�Z أو �"
�Jّ	ت، و%K	ع ا"u"ّC أو ا�<�� (ا"�#�ح، ا�
�J	ت �] ا!ا


�.�  K% [� (R	ع ا"�j+ظ ا"�Kود، ا"��I أو ا"
�، ا"�j+م أو ا��"

 وا<	ه� �	H#أو ا"�Z�ّI، ا.+ر8+ازي ا#	رح أو ا

 *** **** 

 	C��>J ،�3	!"
C	 اJأو أ 	و8+ده �� ،�� �!آ<�� ا2ب، اQات ا
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 �� 	>JV"�آ��d �@ أ �	CH	 ا.	رزC�+!Kّ>J :@J	�dّ"J ،+ن �<�K!	 و

+ا-� وا$وا-� وأ�`+دة %�"C	، و�� ا�2	 ه+C�Jّ	 وا��"	ءا�C	، �� ا

b>� <��� و	d"�� ا�2	 وا47/�� واQات  ا2-�,، أو �� اQات ا

 DJر	�+�8	 وا+J�J2ا ��ا%!� ، +ا��د�J، �� ا"�4ّ�� وا��Vي وا

�#�� وا!<� ا���5ا

 *** **** 

 ��� ،@�6�ّ#"رؤC�J= ا, ا��I 6<� ا2 �	ء " ا"�	ه`�@"، ا�ا�`�@ وا

 @J�ّ
�<.��	ت و 4	�3 ا, ا"
�	���، ا�`	رة وا
��K وا�7-�� اوا

 5 �Jاه��)، رؤ�
R ( و�> ا��Jّ@ اQي ��/R��- Z ا"�ر�� ا!� �� ا��

ni	!� C +7J	 ��م ��"+ل ��`ّ"@، أو أ�n و��Cّ= وأد�, 

 **** ***** 

  

  ي التليل النفسي في أريكته وحقوله العربيةجلسات ومقـابسات مع مؤّسس: المعاينة األولى

  الجلسة األولى: جلسة اغتذاء وتقدير مع مصطفى زيور

           

 Z	K� ،�
��
Z ا"�ر�� ا!� �� �� ا����� ا�  ،�
��ا"��� ا

�� �I
��  !	ّ��، و "Qاه.C	 ا���+ن 6	�Fا �� 6<+ل اJ نO - 


�� ا!� �� ��Q ا<�ن ا�	�] -�7... وه+ ���O  Zن J��4ط �� 	K

+>��	ت ا"#�"] ��ا"� قو�C= أ�`+دة ا<�= ا!� ��، وا	��، وإ_


�	��، و%`	J	 ا!�ا� ا�85"	-�� -�� ا!� � ا"!	�3 و�� وا�!� ا

= ا"�<ّ�م. ��c�J أن J��4ط �� %+ا��@ ا��5	ج وا"�	آ"� 	!ا

"�ر�� ا"Qآ+رة، آOن J!�ف �	رC4J	 و	  �3ّ	4أ-$�C	، أز�	�C	 ا

	C��"�� وا��<$	!��	-�C	 �] ا�ار ا 	C� و�!`$

 **** **** 

 ["� ،	Jو	راه� R�!8 �
���</+د ا"�ر�� ا!� �� ا�اه�� �� ا����� ا

 q�"Jو [��.J ،Z-+�
Jو b>
J ،�K!Jو Q)OJ ،MFا+�Jذى و	I�J @اه�ا


�Qوب. �</+ده	 ه+ هcQ ا!K	 أ�JQ6، أو اQّه	 �	 �Jو ������  �@ ا

 ��
��
�، وا/�� ا��
�� و6<+ل -�= ا��> و 4	�3 اZK ا��
� وا��ا

�Jر	`� ا�و��6 وا!<��� آ"	 ا

 ***** **** 

 R8و ��ر +Jز ��- ،R 	_ 	� رة أو+f ،	� ض	ط ا��!	>�ه� �
��K] ا

��ّ#�ت -�,  =f ،ر+Jرة  <�� ��#+ � -�� ز+f ت	3	ا��2 إره �ّ!��و�J؟ 
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� دا(� ا#	�!� ا�.�	����J ا�� "�ر�� ا!� �� �� ا����� ا

 **** ***** 

 ���f+
� ا32�	م ا�� �
��!� f+رة ا"�ر�� ا!� �� �� ا����� ا

 M`� ��!J 	"� ،��
8��ا��و�J�J و���M ا�و"h	��H وا�5<�	�� ا

	ء �@ أو ا!�+م ا2(�ى �@ �C8،  � وا5_� ا!�ا��H ا��و�F �J�J ا�<+ل

 ,�- ، R�
��ا���R و	F���� ,�- ء ا2 �ي	ا5 < �� RKK)و �Jو��ت 	.hر


	��i ��	ه�"R ا"��	��6 ا"!�ودة، و�@ f= -�, ا�"�+ر 6+ل  !^ ا

 ا"��ودة، �@ �C8 أ(�ى.

 *** **** 

 �J�Jو��
� آd+رة -�, ا���<n ا"�ر�� ا!� �� �� ا����� ا

%�اءة ��و�J  ���	��� -��  !^ و-�, إ-	دة  ا5�.	-�� ا"!C+دة،

 R�!8 ,�- ة، أو�J�8 	� اءة�% ��ا"�	J�3@ ا"�X��@، أو -�, _


z وا�و6ّ�� (وا!+ا����J، ا�2>)، ��� وا<+ا��� آ"	 ا�Cراه��ّ ا


�� و-�= ��أي -�, R�!8 راه�	وJ	 �����	 -�, آ� �	 ه+ �J�8 �� ا

�! +م ا2(�ى اd	�Hةا��<> ا#��J، وا"!���	ت و��hه	 �@ ا

 **** **** 

�+ن��> ا"�اد أن   $� .�
��ا"!��� ا""�ّ�ة اVا(�ة إره	%	 �"��� ا

 .�>��+ن �+�+-ّ�	، أو ��/�.R ��	ورا �دب وا�@ وا7!� واJ �8 2ن	6

 wه	�"أرادت ا"�ر�� ا!� �� إ%	�� 6+ار  �@ ا<ZK ا�������� و �@ ا


��، أو5، ��.ّ�@ ا�	�8 ا, ...أو ا"�	دJ@ ا2(�ى��k ا�+ار �] اQ  .

 ،�����"�	هw ا�q�47 وا ���
ا�<� اQا��، و 4	�3 ا, %�اءة ��

 و�KاLH ا�C= وا"�	آ"� وا!$ج

 **** **** 

�7!.� وا!� � ا!	م. ��   ،��+>�+i�� وا ،���ّ� �J�>��!�� ا

�n7 -@ ا�VامJ ن	آ �>
	ن  -	= م. زJ+ر. �g	 و �، و�!+i@ وا	 

..R�ّ�ر و�	�] �� أ-"	� +�� ,�- 

 **** ****           

                             

���Hا��5ا ["�#"
�" (�3رت �� -�� "أF+اء -�, ا��درا�� �� ا����� ا

1968 �� �
��)، J<�م �/K�, زJ+ر ����$ت ��8ة، و�#�JV 8ّ�ا، �.!� ا

	�
� ا�C+دي ا, ���ّ�،  -ا5%�/	د�J -���ا!+ا�� ا+ّ6 ���� ا	J�.�5ا

�	زي 	  ،R��	>  @�ّ!�� c	"�� ,
�� ا"!C+دة ا��و���ّ+ل �@ ا.��� ا

k��8
�� وا�� أي ا, -���J�_ n ا

 *** **** 
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 @
�<�ة، و� ��h ،��-�_ ��h ،�Jاز+�� ��h @�K
�� ���"إّن ه+�J ا

�7!�  	�2	ن إ5 إذا % ،@I�  ��/4_ :ا2رض... (را Z6	3 ���K
����� ا

�Hإ��ا �� "Rا�V�
�!�� ا�C+دي "اJ .(ن	Jب، �دا�!� ��>	  ،

 @� ��dح آ	/�ا5 k�!ّ/Z وا5ره	ب وا�����... رّ "	 �J#	�� -�, ذ	 

��J@ ا!�ب، و 4	�3 اJQ@ آ�.+ا  ��I أورو ��ّ�" ا

 **** **** 

�#"�]، و��C= 3�+ان اQي fّ"�ه	 ����$ت زJ+ر ا�85"	-�� آ	 �%	.
�� ا


+ا أ�6ارا. 2012�� آ�	 R ا2(�� (�"	ذا ا!�ب  :@
�)  !�+ا�R ا

 �Jت، وأر	���
، ه�	، ا5_	رة ا, أ�� أ��/�  R. وأ�	 %�  �أت �� ا

 ��
	وة ا��د آ"	 ا#"	-�  Oوا% �
.	 �� ا#	�!� ا82�.��، أ�	i ��وآ

^J+!��<q.و-<�ة ا ا 

 **** **** 

R، �"�	زة 	�
�� ان درا�� زJ+ر ��!ّ/n��4"  ،Z أ_��و�	�!� �@ أ�8 

 ���+�8	ت،  � وا!�n وا����� آ"	 ا+J�J2وا ["�#"و�C= ا


�	�� وا"���	ت وا

  ***** *** 

 k���n7 8ّ��ا و8ّ�ا آ= ه+ ��J^ و�"�ض ذk اK4	ب و� Z/ّ!�"و-��� (K	ب ا

��/47 ا

** **** ** 

�	 ه=	K أ  	�����J ا<	H"� وا��+ز ا"+8+دة دا(� �/+را�ا!+ا= ا

�+ن وا��	ة،اK.�!� واd<	��،  -@ ا+ا%] ا4	ر�8 وا+ا%] ا�ا(��، ا

hيّ و+`!�	  ه= 5 و-��	، وه= ا"!�, وا<�"�، ا	K O� .ي+`!�� ا

.�
�X"�.�ى، وا47/�	ت أو ا32+ل ا<	�Hة واأ K	ل ا��ئ ه=  ا"�	ه�= ا

R"�% �3اع R��- +ه R	K و�3اع أ ،R"�% =C�ّإ .R�$�`��. 

 **** ***** 


� ا��و�Jي. ��CJ= وCJّ= ا"��� ا!� � آ� �<� J<+م  R زJ+ر ������ ا

 ,
��c ا���	�� إ_	رة ا��
	�� �6	ل ��و�J أو � Q)اق، أو أ���آ� ا

��و"h	��H وا5 L�2وا ،,�!"��، -�� ا��و�Jي�Fورة �+��] ا	�>� 

 ***** **** 

+"�
� ا�اه@ ا�ّ#� وا�+ّ%n -@ ا���"��� ا Lّ6 5 ، @-و � 


�nّ4  "#�+ 	ت ا!$8��> أو J أو ����
J أن R Lّ�J 5ر. و+ّK�ا

7�$��� أو ��J�j	ت ا��K��7I ا 	!.� �Jد	�!
�� ا��ا<�اءة ا

�$��� آ"	 اj+اه��J، ا+�8ا��� آ"
�+آ	��� ا	 ا"!���	��H، وا

 آ"	 ا�Kّ+را���
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 ***** ***** 

<+ل آ.���	 �/K�, زJ+ر، ا"!�= ا2ول، �� أّن  �J�>�أ�+ّ%n  	��6ام و

 ��
�" (�8$-) �>�.K�aّن رّوادK/J c�!+ن �� R�و�] أّن ه� �
��ا����� ا

��>JV��	��"
�� ا���+ن ا� 	� ,�-Oآ ��>JV��	��� 

 **** ***** 

	�� ّ�8$!
� ا�4��5ام ا�� ] ا"�ر�� ا!� �� �� ا����� ا


��، وذk ا5ه�"	م ا�%�C  L	. وذk آ�R -.� ا��ا�f واVرا-� ���

 @C"�� ا���I�C، و-.� ا�5��	ح -�, _�, ا�<+ل وا�#�� ا


��، و-�, ا�5�� �	ت وا��	�h	ت�	
ا

 ***** ***** 


Z ا2ر�  ،�
��
� إّن ا����� ا���� ا!� �� أو "�+�ّ!� ا����� اJ


�� و6ّ�, ���� وا���+�J ا �� �� 	#Jح وإ+F+  =Cأ� �% ،"�� �!�Qات ا


�	�� و�@ f= ا�J�� ا, اK�5$ق �@ و8+د ا�5
	ن  "	 ه+ إ�
	ن، ا<+ل ا

 =H	>�@ ا<+ل وا��j �� ا�5
	ن ا"��Iس، ا����Vّّ ا"+8+د �] ا��2، وا

uH	!ا�� F"@ ا���	و�J ا"��	-�� ا"�+ا�6ة �] ا��2"��، ودا(�  ا

��"	! ا�ار ا

 **** **** 

 [� L��ّJ ر+Jز ,�K/� �
��
+ف �Xاد زآ�J	 �� ا<+ل:ا"��� ا���" ا

 ّ$6 =�x_ ن  " إذا+�J @�� " ،ن	
��� ا�5�� �I7� ���.�ى ا7�$ت ا"�

�	  �  ،�>!� q	4 ��4ام ا!<� -"��	 و-���	 	�4��5ام ا��jي ا

 

 
 

 

  ات ذات صلةارتباط
 دليـــــل  االريكـــــة...
http://arabpsynet.com/Alarika/IndexAlarikaAlArabiya.htm  

--   --   --  -- 
 االريكـــــة... على الفـايسبوك  
https://www.facebook.com/AlarikaAlArabiya/?ref=bookmarks  

--   --   --  -- 
 ة العربية " دليل  اعمال على زيعور على " شبكة العلوم النفسي

http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  

--   --   --  -- 
 اعمال االستاذ زيعور في األسبـــوع السنــوي  االول  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــة
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm  
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  ***   ***   ***  

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  نم 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  ـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـمفزيعـور الراسـخ فـي الفـلس  

  أشرف على العدد: جمال التركي (تونس )

  
 نسخة الكترونية -   رابط شراء العدد

  ( يتم إرسال رابط التحميل مباشرة بعد الشراء)

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3 

--   --   --   -- 

  ( تحميل حر بعد التسجيل)   الفهــرس واإلفتتاحية   رابط -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3 

--   --   --   -- 

  ( تحميل حر)  العــدد   رابط ملخصـــات كامــل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14-15/eJbs14-15.HTM 

  

***   ***   ***   

 

 :الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار
 " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 

  ) االنجازات كامل  شامل(
  
  
  
  
  
  
 

 

 ) االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل
 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من التحميل -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ لكترونياال المتجر موقع من  التحميل -



10 

 

://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3http 
  

  

  ***   ***   ***   

  

  ) 1(  "للياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــيا الثاني.   " اليــــوم السنــــوي  2017:ر  اكتوبــــ  06

    تحيــي مؤسســـة العلـــوم النفسيـــة العربيــــة  

 ــد النابلســـي  ـور محمــد احمالبروفيســـ نفسانـــي العربـــيللرحيـــل العالــم ا  الثانية  الذكـــرى السنويـــة  
  عدد خاص  منبمناسبة  هذه الذكرى الثانية اصدار  

  "بصائــــر نفسانيــــة"مجلة  
    2017شتاء   –/ خريف    19 -18العدد  

  "  اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي"الملف  
  مرعي سالمة يونسد. المشرف: 

msalamayounes2019@gmail.com   

 2017سبتمبر   30أخر أجل لقبول االعمال  
  

  ***   ***   ***  

 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

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

  

 ***   ***   ***  

 " 2017ـــــــام  جائــــــــزة محمــــد اديــــب العّسالــــي لشبكــــة العلـــوم النفسيـــــة العربيــــة في الطـــــــب النفسانـــــــي  للع
 دعـــوة لتقديم الترشحات

--   --  --  -- 
 شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2017/APNprize2017.pdf  
**************************** 

 ارتباطات ذات صلة
-------------------------------- 

 االلكترونيدليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر  
http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  

 --  --  --  -- 
 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا  الفـايس بوك

289735004761329/?ref=bookmarks-Award-https://www.facebook.com/Arabpsynet  

 


