
 
 

 

 
 سـم النفـذة علــأساتو  اءـاألطب ادةـالس
 
 

رمـــاذ احملتـل واألستـحضرة الزمي

 
الذي نعرض فيه للمحاورة فكر ونظريات " منتدى اإلنسان والتطور"نفتتح على برآة اهللا      

 يف قراءته)  على املستوي العربي و العاملياالختصاصأحد أبرز وجوه " ( الرخاويىالربوفسور حيي"
اإلنسان "من خالل عرضنا الفتتاحيات جملة "  النص البشري يف سوائه و اضطرابه من منظور تطوري"لـ

 : التايلاالرتباط و اليت بإمكانكم حتميلها من 2001 إىل 1980من الصادرة " و التطور
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakQ1980.2001.exe 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakQ1980.2001.pdf  

 
 و على مدى أربعة أشهر آاملة و اليت 01/09/2007 من بدايةو ملقاالته الصادرة يوميا 

  التاليةاالرتباطاتملة بالنسبة لكل شهر من خالل بإمكانكم تنزيلها آا
 مقــاالت آامــل شهـــر سبتمبــر

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM0907.exe  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM0907.pdf  

اآتوبــرمقــاالت آامــل شهـــر   
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM1007.exe  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM1007.pdf 

نوفمبــرمقــاالت آامــل شهـــر   
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM1107.exe 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM1107.pdf 

ديسمبـــرمقــاالت آامــل شهـــر   
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM1207.exe 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakM1207.exe 

 
 حىت،  يف إصدار خاص"الكتاب اإللكرتوني للشبكة"وقد عملنا على مجع هذه اإلصدارات ضمن سلسلة 

 : من خالل العنوان التايلاملنتدىالتسجيل يف ، يتسىن للزمالء بعد اإلطالع عليها
ManAndEvolutionForum-subscribe@yahoogroupes.fr  

 .اورة الربوفسور الرخاوي يف أطروحاته و أفكارهحم ليتيسر هلم الحقا
   

 :ل  مداخالهتم من خالل الربد اإللكرتوني التايلارسااملشارآني يف املنتدى  ندعو   
com.arabpsynet@FORUM-ManAndEvolution 

 يتوىل املشرف عرضحيث يصل الربيد متزامنا إىل آل من الربوفسور الرخاوي واملشرف على املنتدى، 
 :”املنتدى“املداخالت يف موقع 

/ManAndEvolutionForum/group/com.yahoo.groups.fr://http 
 . على عنوان موقع املنتدى الرخاوي ردوده عليها اجلمعة من آل أسبوعى يف حني يعرض الربوفسور حيي

 
نذآر أن دعوة املشارآة يف املنتدى مفتوحة للجميع و ال ... اإلنسان/ األستاذ/ حضرة الزميل     

  "إنســــانـــا"أن يكون اإلنسان  يشرتط فيها إال
 

أن مسح تأسيس هذا املنتدى لإلطالع على أطروحاته "  الرخاويىالربوفسور حيي"لشكر والفضل لـا     
منتدى "و إّنا إذ ندعوآم إىل إثراء . و أن أتاح لنا فرصة حماورته وإبداء الرأي يف فكره

سي  يف مسرية تطور الفكر النفاالخنراطإمنا ندعوآم إىل . آرائكم ومالحظاتكمب " اإلنسان و التطور
 .ه يف أدبيات الفكر النفسي العامليبنحت له مكانا يعتد علنا نوفق يف أن نالعربي 

 
الغري "هذه الفرصة "  اإلنســـان" أملي آبري يف أن يستغل املهتمون بشأن الزمالء األفاضل،  

 ...و اليت قد ال تتكرر ثانية و الدخول بشكل فعال على خط املنتدى" مسبوقة
 طائكم وكل عام وأنتم بخيردمتم ودام عزكم وع
  يــــال الرتآـــ مج.د

 بيةر العلوم النفسية العشبكة
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  


