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  حقوق التحليل النفسي والصحة العقلية كما الروحية والحضارية   

إعادة التعضية في الهذا و الجنس و األنا األعلى و التواصلية داخل : ةة الثانيـالمعاينــ

 الشخصية أو الوعي و اإلنتماءات و في المجتمع و الفكر و الذات

تغاذيه . علم السيرة الذاتية أو التأرخة الفردية لألنا بين علوم الوعي الثقافي: ــىــة األولـــالجلســ

  مع علم أواليات الدفاع و مع الصحة النفسية و الحضارية العالمية

  )مقتطفات ( 
Moktatafet3.pdf-abpsynet.com/Documents/DocZayour.B20http://www.ar  


	 ز���ر. د� 
 ��ر�س ا������ ا������� و ا������ت ا��������

aly.zayour@gmail.com 
 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم ا وا االساتذة العلماء و االطباء ندع
  )بيروت، لبنان  – شركة المطبوعات للتوزيع و النشرلب الكتاب من يط(  
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  اتــــــــــــــــــمقتطف
  

 : الجلســـــــــــــة األولـــــــــــــــى

و تغاذيه مع علم أواليات الدفاع و مع الصحة النفسية . علم السيرة الذاتية أو التأرخة الفردية لألنا بين علوم الوعي الثقافي

   الحضارية العالمية
 

�ّ�� �����ت  �� �ا��)ة ��� ا&ر!%� ا�$#��� ������� ا����� ��" ! ا�

 �4ا�.�,� وا2ّ3ان وا�.�0ر: ا�.و�� ا�-,�+ ا&*#ى

 ***** ***** 

ه%<ا آ��> ;#:��� ا�$,��� ا�$#��� ا89.��� وا�$,��� ا�������7 أو 

����F�G ا���E�; �F ز!$7ر �$C دراA� �8)ة ه� ������� ا" ا&ورو���

�E7رة، و��EI� و�J�8 Kا� L0����A� : ���ا�.و�� ا�-,�+، ا���

، ا�<ات ا�$#���، ا�$,���ت )ا&�-#و��G7�7(ا����� ا&��M وا�8��9 

+ اF�R$�ت ا�$#��� و+ ) 7ا����اQ(أو ا�<ه���ت، ا���API ا�J#ار!� 

��Q، ا��$�" وا���Wوز، إ��دة F�U$�ت ا��T اS7��Qرة، ا��ار ا�$�

ا��$]�� أو ا9دراك، إ��دة ا��$�" أو ا�����Y، ا��Pّ�� وا�E89م، 

�-ّFص وا���A��9ا  #*T�� ��Y0#� وإ^#اء ا�<ات #S�Jأو ا��89$�ب _ ا��

 :bF ا�Rل ا�$�م

 *** **** 

L0ا(F-0ا����� و ������� L�!�0ر c�F$�� #F�8وآ�ن آ-) ا�-,� . ا

وآ�ن �$ّ����A� b� . LF ز!7ر، و�$7�f ���Ag �YWان، _ ���8 ��� ع��وا��9

 2�Yدا� hا&آ i�jأو را)DALBIEZ  (ر!%7ر. أ��8ذ ا�����7ف ب . L0$� �7د�و

 ،�!2��%�m�� 7ب�%Qا��%# ا �� �n�$ا����9ح _ ا�� pا�2اح ا q!ر�� b�

��� �� ���ّPن، و����� pدرا��8 ا ��r#� sا + ذ�#^t�� b� ةS7,� .,

 �$S87Qا ��#Q,#اءة ا����������� ا���ا����2، و�$����  ��;#uا��#و!�!� ا

���%# وا�.و�� ا�$#��، أو g$�!�� �� اث ا������ ا�$�م، و�������ت 

�!��wوا��������ت ا 

 **** **** 

!$�� اIQ#وع ا�$#�� + إ��دة إدراك ا�$�7م ا������9 و�$�!���E أوSل 

ا�,��g x�jر�8 �#��� + ��7م ا���q، و�FS�89 + ا������  _ أ�#ز

 ا����� وا���A ا�$,���

 **** *** 
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�E,,ّr اIQ#وع " ��" ا��)ة ا�<ا��0 أو ا��tر*� ��<ات"إ���� ��" ه7 

L��� . ه<ا أو �E$:و K7ر!� ���)ة ا�<ا��0، ا�Jأن ا��را�8 ا� bS�� �,;

� S"�0 أو }b!�F�$� �E��� �A ا�z�Y ذاك �b ا��2.ء + ا��y$�، وإذ ه

 ��" ا��)ة ا�<اc���0 ، :��0، ;$.، أن �F�0)ا�ّ��,�(ا7��Qق 

 **** **** 

إ��Sن �F# هb� 7 ا�$�م ا�<ا��0 ��$,� ا��y$� ا�$#��،  �7ا�x ا��)ة

، ه� دا*��� و*�ر��Y,ّ$0 ،�$� ��G و20ا����، �r2010 ا�$�م  1950

;���)ة �0ر!� و���� ������، . � و����Eأ��و!�S و�*#!�، �0و!��

 ��G7�7�878 و��" ��q، إ����8 وأ�����

 **** **** 

ا�$#�� اq��Q، 78ف  إّن ���F !�%#�س �,��ع ا��)ة، ا�<ي أ��LW اIQ#وع 

 L��� �$��yوذا ا���ار ��� 7�0!# ا��%# ا ��G�� ،�YA*7ن ���� و%!

 و ����f�C$ ا��Qد!b اQ$#;�� ا�7Jر!�

* ***** **** 

آ�Iه�، " ذآ#!�ت ا��%# ا�Y!"�$��yو ان آ��0 ا��)ة ا�<ا��0 !,��م + 

 ،�F�Rوا��%# وا �S�&ا ��Y8 +و ،�$��yا �,r + iد�EGو ،L��� �,; q��

إL�ّ !,��م أ!]� ا�%-) �b أLj���f وز�.Lj، و�b اQ$���7ت ا���ر��4 

L�Fو��آ L���و�7ا�� إ���ج ا��%# و� 

****  **** 

  b� ا�<ي !%7ن ��� �FS�8 9ه<ا، و ،���PQا �r7Y%Qا ��j9 ���0 ا�$�ا L�ّإ

� أآ-# �� !�%ّ�"F��! وا�<ي ،L��� b� "�%ا�� S�� 9 أو  !���، أي ا�<ي

 c�7ا;,� او ا����Qا L�$F��� b� ���! 9 L�ّأ �Y�� L!رأ b� �ا�<ي 9 !�ا;

#!�S ا�#أي أو ا��9,�د وا��9,�د �� !�q8 آ.��cr ��� L آ� ;#د � ر�,�

�Fا������ و+ . وا��آ �Eyا b� ،�!78 q��"�S��$أن ����� آ� "ا�$.��ت ا� ،

�EGأو آّ� آ.م، أو آّ� ���7 ورأي و ،"�ّ%�� 

 **** **** 

 b%� ،97ت ��$�د��� M$! ،��0ا�<ا x7ا�� ��� ،�$��yا��%# ا

E�F; ،��ا���%) : ����ا*��، ��%���� ه� و����� ،�$��yا&��8ذ ا

 �;��Aا، ا��A,أو أداة و� �WEا�$,.��، ا����2 ا�%���7 رؤ!� و��

ا�-,�;��، ا��%#!�، ا��ّ���، ا�$���Q ا�Y$� وا7A,Qد " ( ا�<آ��"

��rأ!]�)وا�#و �E2م، : ، و����Qا �,-Qأآ�د���، ا ��ا��ور ا��,�
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� أو ا��$��� اQ��2م + ا����Qت ا�Qّ%# اu#� وا����Q ا&;c، ا���

�$Qوا�-,�;� وا 

 ***** *** 

YG7g #*� ه�� ���7نL  ،��#�00%7ن ا��)ة ا�<ا��0 ��. و�7ا، �����0 و

�� 0%7ن رد�ا ��� إ�Yrط، أو 0$7!]�، أو إ��ا9 و���J0،  وه<ا �,�ر

��� #*Tام ا r9 7آ�� ا�<ا�0 أو��� ��.W�8أ!]�،.... وا �$�  ،s�>� وه� 

�، و��� �G7�7�878، و;bّ أد��، وأr �r,7ل ��"، ه7 F�Rوا ���FW�� ���*

 "��" ا��)ة"

 **** **** 

 �$��G q�8t0 ن، !,�و�7ن��Y� + x���#آ��� ،#A� + 2��%�9آ�ن ا �,�

و���n، و�4;7ن �b 0-ّ,� أه� ا�Y��، و!$�,7ن ازد!�د اx�$��y، �� إّن 

� ��ا�9%��2ي، ا�WIQوا ���� "%��Qوا��,#، _ ا �Ey7ر واyار ا#F�8ا �

�A�; s�Q�� ،لSأّن 20ا!� ��د  ا&و ��� �#A! (*&ن ه<ا ا����آ�ن و

 "E���70 ت��7$fو ،"E����� + ��Yا� �اAg �#[! x�#3��� ا�$#اق، و!�7

"w �F$ا� x�t0 أو 

 **** ***** 

 �Y�0,��7ن ه7 أّن ا��)ة ا�<ا�رد� ;$�، وه� )ا��)ذا��0(= أ��$> ���� 

;�E 0%7ن آ���� ا��)ة ا�<ا�G7� . ��0 ا�,7ا�x ا�Q)ة �w، و�8�� د;����

7P�� ���J0ف �b ا7Qت؟ ه<ا، و���f أ�E�ّ �0وSن، �LG7 ��م، �$� ا��,�م + 

وا���ت ا��;���� آ���%7ص ا�$F# أي z�r !2داد t0^) ا�%E.��� و�b ّ_ ا&

qG#وا��� #�Eا��� ،�F��Yا�<ا�0، وا� ��Jا� ، ���Jوا�� 

 

  ات ذات صلةارتباط

 ...دليـــــل  االريكـــــة
http://arabpsynet.com/Alarika/IndexAlarikaAlArabiya.htm  

--   --   --  -- 

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

--   --   --  -- 

 " شبكة العلوم النفسية العربية " دليل  اعمال على زيعور على 
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  

--   --   --  -- 

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

  ***   ***   ***  

http://arabpsynet.com/Alarika/IndexAlarikaAlArabiya.htm 
https://www.facebook.com/AlarikaAlArabiya/?ref=bookmarks 
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm 
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm
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  "بصائـــر نفسانيـــة" مجلـــة 
  النفــــسوطب علـــوم ات العربية في مستجدالمجلة 

  من 2017شتاء    -  15-14عــــدد ال

 :عدد خاص

  أمـة فـي عالـم... النفسانيـات ـات وفزيعـور الراسـخ فـي الفلس  

  )تونس (جمال التركي : أشرف على العدد

  
 

 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 االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -

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

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14-15/eJbs14-15.HTM
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3
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ــــة للياقــــة النفسانيــــة والفكريا .الثاني  اليــــوم السنــــوي"      2012012012017777:اكتوبــــر  06

  ) 1(  "لالنســــان العربــــي

 مؤسســـة العلـــوم النفسيـــة العربيــــة 

    تحيــي 

  نفسانـــي العربـــيللرحيـــل العالــم ا الثانية الذكـــرى السنويـــة 

 ـور محمــد احمــد النابلســـي البروفيســـ
 بمناسبة  هذه الذكرى الثانية

  عدد خاص  مناصدار  

  "ـــر نفسانيــــةبصائـ"مجلة 
    2017شتاء  –خريف /   19 -18العدد 

  "اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي"  الملف 

 مرعي سالمة يونس. د: المشرف
***   ***  *** 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

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

  

***   ***  ***  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

Arab Foundation Of Psychological Sciences 
 

  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 

  وطب النفس علـــوم لالمجلـــة العربيـــة  -" نفسانيـــات " 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

 بصائــــــر نفسيــــــة"مجلــــــة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 

  
 

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 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm

