
  " ور  ــــــــان و التطـــــــــاالنس"  نشـــــــرة   

 

عن الزيف، والكالم ، ) 210إلى    76من  : (الفصل الثانى) فتح أقفـال القـلوب(“ حكمة المجانين”من كتاب  ) 14(مقتطف  
 )وأشياء أخرى(واالغتراب، والشعر، والفن، 

 
  

  09/11/2020اإلنسان  "نشرة  
 4818: العدد  - عشرة  الرابعة   السنة 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 
          yehiatrakhawy@hotmail.com  
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  )القلوب أقفال فتح( “المجانين حكمة”  الرخاوى يحيى[1] – 
 والكتاب ،)2018 الثانية الطبعة(و ،)1979 األولى الطبعة(

 دار مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى  متاح
 24 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم
 عبموق أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع

  www.rakhawy.net .الرابط هو وهذا المؤلف،

 

  
 
 
 
 
  
  

على     الحزن فى     المبالغة
 :قد يكون.. الموتى   

 . األنانية   من   ضربا* 
 ..بالنقص   أو إقرارا*    

 .اإليمان فى     أو ضعفـا*    
 .أو احتجاجا على التخلى* 

 .أو شعورا بالذنب* 
 .أو خوفـا من الوحدة* 

 .عميقة  أو إخفـاء لفرحة* 
أو تخليا عن مسئولية حمل  * 

 .الشعلة
 .أو رعباً من نفس المصير* 

 ..أو كل ذلك*  
  ..أو غير ذلك*  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091120.pdf 
 
 
 
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091120.pdf


 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  20الشبكة تدخل عامها  
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 20

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

***   ***   *** 
  "نفســــانيـــــات"  العربيـــة ــةالمجلـ

  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  ملفـــات األعــــداد القـادمــــة
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Nafssaniat-NextTopics.pdf 

  
  

   2021شتاء   – 69عدد  
  )بخاصة العربية الثقـافة( والثقـافة النفسي التحليل: الملف

   مرسلينا شعبان حسن. د - رياض بن رجب  . د. ا: .المشرف  
mar-selena@hotmail.com - riadhbenrejeb@yahoo.fr 

arabpsynet@gmail.com 
اث ل األ   2020-12- 30  آخ أجل لق

  استهالل ودعوة الثراء الملف
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaPsychoanalysis&Culture.pdf 

  
  

   2021شتاء   – 70د  عد
  االسالمي الفكر منظور من وعلومها النفس: الملف

  الجزائرعلم النفس،   –زكراوي حسينة. د: المشرف  
soso.psy@gmail.com - arabpsynet@gmail.com 

ا ل األ  2021-02 - 29  ثآخ أجل لق
 

   2021 ربيع – 71عدد  
  في المجتمع العربي االضطرابات الرهابية: الملف

  الجزائرعلم النفس،   – اعزيز غنية. د: المشرف  
bouazieze@gmail.com - arabpsynet@gmail.com 

اثآخ ل األ   2021-04 - 30   أجل لق

  )تعوص المبرمجة ان تعذر جهوزيتها  ( ملفـات ملحقة  
 

     ....... – ...عدد  
  صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية

  الجزائر –الدكتور صالح الدين تغليت : المشرف 
tighlitsalahedinne@gmail.com 

arabpsynet@gmail.com 
  

     ....... – ...عدد  
  اضطراب طيف الذاتوية

  الجزائر –الدكتور صالح الدين تغليت : المشرف 
tighlitsalahedinne@gmail.com 

arabpsynet@gmail.com 
  




