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  ه+ا   لها   ��تاخ   فق&  ، م$ف"!   ل ���   ل�لة   الف  ل�الى   ال�����  ال�وائى   للع�ل   شاملة   ق�اءة   أنها   رغ�

  أن   ورغ�  ، ال$;ا:ات   أغل�   ع9�   م$"ر8ة  هى  ) ال56ادة / الق�ل (  الف1�ة   ه+ه   أن  وصل ى   ل�ا  ، الف�عى   الع "ان 
�خ   لGان  على  )67 : ص ( : الBالBة   ال$;ا:ة  فى   م�أخ�ة   @5ارة  فى   إال   ی�د   ل�   الع "ان   ن> Iىال  على   الJ9ل 

 ، ال9&ا:ة   م +   :;"ن    ما   أوضح   كانP   أنها   إال  )، ال�� اسخ -  ال��P (  ال$�ال   ع9&هللا   مJا5Mا  ) ال�عل� -  العارف (
  م]   م�@5ة   أرض�ة   ف"ق   ت��X    كلها   ال$;ا:ات   كانP   وWن  ال��الى)،   ص عان ( األولى   ال$;ا:ة  فى   وUال+ات 
  . معا   شه�8ار   وذع�   وأنان�ة   وج9]   شه"ة   م]   ت&فقP  ال�ى   ال&م   شالالت 

  مف�ع   سلId   e;ل   ض$ا:اه   :�عله�   أو   أcdاله   إل�ه   ی&فع   م$ف"!   ن���  على   سهال   دائ�ا   الق�ل   كان   وق&
  م]  تلقائى   ح&ث  ) الق�ل (  ه"   ك�   ی"ق]   :;اد   قارئه   :�عل   م�ا  ، iاه�   م9�ر   دون    ذلh   :$&ث   ور�Uا  ، معا 
 �9�عة   صلM   اة�9�عى) (  ال�"ت  وح�ى  ، ذاتها   ال$�اة   ه"   ج"ه�ه  فى   :;]   ل�   إن  ، ال$cا   كان  ال��Bی9&و   ما   ك  

 أو   للق&ر   ال�ه�ة   ی"kل   كان   ح�l   mهوقl   روا:اته  أوائل  فى   وذلh  ، ما   Id;ل   ق�ل   وkأنه  م$ف"! ع &
��ا   كل  ، واألcdال   الف�"ات   dه   ل�"kل   الحقة   م�حلة  فى   تق&م   ل1 ه  ، ال��ضo   هlJ:  ،!!  ا   ه"   ها   ث� rإذ   :فاج  

  أن ا   ف ��9]  ، ن$]   أنه   ن�"ه�   ما   خلف   �ةالغائ   الق�ل   ر  ج+و   ل��+ب   داخل ا   داخل  فى   إب&اعه   :�& وه"   :ق�$�ــ ا 
  . Id   x$d�ا   ت1امل ا  إلى   ال��G�ة   ن"اصل   ل�   ما   ك+لh   س yل   وأن ا  -  ال5اMل و   dال$x  –  أصال  ق�لة 

  یP9B   ق&  ، الع�ل   ه+ا   مBل   ال$��   م�"س}   ع�ل  فى   والz$ا:ا   الق�لة   ك�  على   بها   ن�ع�ف   س�8عة   نـy�ة
�ة   له+ة  اخ��ارX    أح{�ة   للقار|  zالع�ل ه+ا لق�اءتى   م$"را   الق: 

  

  ال�� "ن    هللا   ع9&  =  ال$�ال   ع9&هللا  (=- ال9لc�ي   ج�lة -  ال��الي   ص عان  - شه�8ار  : :�Iل"ن    فالق�لة
 (X�9ان   سه�ة   حفل   سـُـ�ـّـار  -  جل ار - الGالل   �zاألخ ) ش�وع ( - [ب]   ال�ع�    Xساو ) ص عان   فاضل  - ) ش�وع ، 
 ال�ى   األح;ام   ه+ه  ، ت1ف��ا   وأح�انا  ، قlاصا   وأح�انا  ، ق�ال   أح�انا   ت9&و  ال�ى   اإلع&ام   أح;ام   ع]   فzال   ه+ا 
 Pامات   أب"   ال&ی]   عالء  : اغ�الIام  ) شه�&ا (  الGواب ه   ع��ان   ودرو�8  ، ساو�    ب]   وال�ع�]  ، الفقي   وح ، 
��Iل"ن    ال�ق�"ل"ن    و   الz$ا:ا   أما  - ت1ف��ا  ص عان   وفاضل  ، عقاdا   ydاiة   وحy5ل� o   وال�ق�"ل�]   األب�8اء ، 
  األح&ب   ش�ل"ل -  زه�8ار - األص�ل   مك�   ، الGل"لي  َعِلى   ع &ك: خ+ ث�   ال�غ�5lة   الcفلة   أول   م]  : وUالl&فة 

  عالء  ) dال�G   عل�ها   القzاء   ث�  أ:zا  ال� ف�+   وقف   مع (  القل"ب   ق"ت -  الcاه�   ی"سف  !!) ال� ف�+   وقف   مع (
�خ   dائع   �انالع  -  شاور   ت"أم  ، ydاiة   حy5ل� -  ع��ان   درو�8 - ساو�    ب]   ال�ع�] - الIامات   أب"   ال&ی] c5ال  

  ). أ:zا   ق�ال   تع�9�   كانd   Pال�G   العcار   ق��   وفاة  ح�ى ( ) dاMلة   ب�ه�ة   إع&ام (

على     سهال   دائما   القتل   كان
  إليه   يدفع   محفوظ   نجيب 
  ضحاياه   يجعلهم   أو   أبطاله 

  وربما ،  معا   مفزع   سلس   بشكل 
  مبرر   دون   ذلك   يحدث 

  يكاد   قـارئه   يجعل   مما ،  ظاهر 
  حدث )  القتل (  هو   كم   يوقن 

  طبيعة   صلب   من تلقـائى   
  جوهره فى     يكن   لم   إن ،  الحياة 

ذاتها   الحياة   هو 

  كان الطبيعى)  (  الموت حتى  
عند محفوظ    يبدو   ما   كثيرا 
  وذلك ،  ما   بشكل   قتل   وكأنه 

  وقصصه   رواياته أوائل   فى   
  المهمة   يوكل   كان   حيث 

  تقدم   لكنه ،  أو المرض   للقدر 
  به   ليوكل   الحقة   مرحلة فى   
  فيما   كل ،  واألبطال   الفتوات 

!!،   يخصه 

  إال   يكتب   ال   الكاتب   إن :  أوال
،  ذاته 

  أنه يعنى     ال   ذلك   إن :  ثانيا
  أو   شخصية   تجارب   عن   يتكلم 
،  وتاريخ   باسم   محدود   فرد   عن 

  الكاتب   أن   به أعنى     وإنما 
  كل - َنِشطة   بحيوية - يحتوي 

  وانطباعاته   تجاربه 



  

  : وال
ارج   ال�اخل

  وجهها  فى   ُیــIه�   ال�ف�   زال   وما  ، علىّ    تلح   زالP   ف�ا  ، الق&:�ة  لق��zى   أع"د   أن   إب�&اء  بى   و8�&ر
 �yمع   Pة  وهى  ، ال"ق�zة   أو   ق�  الl&د   ه+ا  فى  رأیى   أع�&   أن   وسأحاول  ، ال����ع / ال�او�  / ال�وا:ة   إش;ال
   : قائال   فأوج�ه    ج&ی&،   Id;ل 

   ، ذاته   إال   :;��   ال   ال1ات�   إن :  أوال

�ة   اربت�   ع]   ی�1ل�   أنه  :ع ى   ال   ذلh   إن  : ثان�اlJاس�   م$&ود   ف�د   ع]   أو   شd   ن�ا  ، وتار8خWه  أع ى   وd  
  وWذْ   ، ج��عا   وداخله   خارجه   م]  )[4]( وم 5cعاته   وان5cاعاته   ت�ارUه   كل -  َنcIِة   d$�"8ة -  :$�"�    ال1ات�   أن 
��هات    :ع�&  :�zى  : آن  فى  ـ    ُمـَقـَـْلـَقـلة  -  م�نة  –  ث�8ة   ذاته   ت5lح y   [كل   م   hذل   �� ق&  ما   وه"  ، ج&ی&   ب�"ل
  . م����  ج&ی&   ع�ل   ش;ل  فى     :yه� 

��ات   ال+وات   تع&د   مفه"م   ت9 ى   ه"   ال�ؤ8ة   ه+ه  على   :Gاع&   ما   إن  : ثال�ا y انات   وال��  ال+ات   داخل   وال1
  ل1ل  وال�$�"X    ال�lه�   ه"   إذ  ، فالعالـَ� ال فe   عال�   لفه�   ال�&خل   أع�9�ه  ال+X   ال�فه"م   ذلh  ، ال"اح&ة   الف�د:ة 
  . االب�اع   -,!ن   : ال*�$�ة   ال*�انات   ه'ه   ب$#   ال"!ل�    وِجـ�ة   ال���ة   م�ونة   ق�ر  وعلى  ، العال� 

�ع  فإن ى  –  ذلh  وعلىcة   أتق&م   أن   أس�"cاح   ن$"   خz:عاد   إdم]   الع�ل   ه+ا   أ   mة  ، واقع��ه   ح��  فال"اق6
  أو  الJارجى   dال"اقع   ال�$امه   dق&ر    ول�e ، م"ض"@�ا   الع�ل   ه+ا   :;"ن    ما   dق&ر   ت��ّلى  ال�وائى   الع�ل  فى 
�;"ن   ، له   وصفه o   ا   الع�ل�  d$��ها   كات9ها   ذات   شJ"ص   قلــقلة   س�{5الا  على   وق&رته   ص&قه   dق&ر   م"ض"@
  أو  ، م5Gقة   ف1�8ة   وصا:ة   dأقل   ع�له  فى   إف�ازها   وWعادة   وت$�8;ها   لها   اإلضافة  على   ق&رته  م&X   ث�  ، ال${�قى 
  . مl "ع   خ�ال 

  

  ت1اد  ح�ى   تJف   ال"اق6�ة   ج�عة  ل1]  ، سc"رX األ   وال�"   االس�   رغ�   م��لها  فى   واق6�ة  الل�الى   ه+ه
�ال   نهای�ه  فى   :غل�   ح�m   الع�ل   خالل   تق&م ا   كل�ا  ت�Jفى Jف�ض  ح�ى  ) ال$ل�   ال (  ال�  ال$ل"ل  على   نفGه   ل
  :$&ث  ، أ:zا   ال ها:ة   ق�ب   ال$;�ة   ون9�ة   الcJاdة   له�ة   وتعل"  ال�ق�X�8    األسل"ب  :cغى   ك�ا  ، ال�c�وحة 
 hل   ذل;Id   ح   ال   ل1 ه  ، ملح�خاصة   ال9&ا:ة  فى   الغال5ة،   واقع��ه   ع]   الع�ل   ی5ع&   أن  فى   ی  .  

  أغ"ار  فى   كات5ه   رحلة   م]   م�ق&مة   م�حلة   :�Bل   إنـ�ا  ، نهای�ه   ت�اجع   ورغ�  ، م��له  فى   والع�ل
  دورة  فى   dعzه   خلx   فأعاد  ، الف�8&   األصل   ه+ا   إب&اع   إعادة  فى   م$ف"!   ن���   ن�ح   وUه  ، العال� / نفGه 
�ة Jاحة   ه+ه   كل   ورغ�  ، رائعة   ت اسG&ی&   األصل   ب�]   ال��ال   ف $]  ، وال�   hال   له�ا   ن�لlمقارنة  أ:ة   ول1]  ، ف  
  . الع�ل   ه+ا   مBل   ق�اءة  فى   ال�cل"ب   ع]   ت1"ن    ما   أdع&   ت9&و   تف�lل�ة 

  

  : وال!ج!د  .. العف�0/

x9أن   س   P أن   ب�   �  وق&  ، دواخل ا  فى   ماثل   وج"د   ه"   عفار�8 ا   عال�   أن   ل��8 ا   ب�&نا   أخ+   ق&   م$ف"!   ن��
  ق&مP   أن   آخ�سx9   ع�ل  فى   م5اش�   غ��   Id;ل   إل�ه   اإلشارة   ك�ر   ك�ا  ، م5اش�   Id;ل   ب+لh   ص�ح 
  dع�   إلث5ات   ه"   ثان�ة   م�ة   ع &ها   وال"ق"ف  ، ال�ق"لة   ه+ه   ل��k&   :ع"د   ال$الى الع�ل   ه+ا  وفى  ،)[5]( ق�اءته 
�ف�ه  –  داخل ا  فى   الق�ل   ع]   اب�&اء   أعل ـه  ال+X   الف�ض   أوجه iوأش;اله   و -،  P8ل   الع�ل   ه+ا  فى   والعفارBت�  
�ات lJة   ش��ات   مع   الJل��ة و   الI;ل   ب�]   م�اك�ها   ت�5ادل   أساسlJIة   ال�Gها  ال�ى   اإلنk�$:   � فى   ال1ات

  خارجه   من  ])4([ ومنطبعاته 
جميعا   وداخله 

  هذه على     يساعد   ما   إن :  ثالثا
  تعدد   مفهوم   تبنى   هو   الرؤية 

  والتنظيمات   الذوات 
  الذات   داخل   والكيانات 

  ذلك ،  الواحدة   الفردية 
  المدخل   أعتبره الذى     المفهوم 

  إذ ،  النفس فـالعالـَم   عالم   لفهم 
  لكل والمحتوى     المصهر   هو 

  مرونة   قدر وعلى   ،  العالم 
  بين   التوليف   وِجـدة   الحركة 

:  الكثيرة   الكيانات   هذه 
االبداع   يكون 

الروائى     العمل فى     الواقعية
  هذا   يكون   ما   بقدر   تتجّلى 

  بقدر   ، وليس   موضوعيا   العمل 
  أو الخارجى     بالواقع   التحامه 

له   وصفه 

  بقدر   موضوعيا   العمل   يكون
  استقبال على     وقدرته   صدقه 
  كاتبها   تذا   شخوص   قـلــقـلة 

مدى     ثم ،  الحقيقى   بحجمها 
  لها   اإلضافة على     قدرته 

فى     إفرازها   وإعادة   وتحريكها 
  فكرية   وصاية   بأقـل   عمله 
 . مصنوع   خيال   أو ،  مسبقة 

فى     واقعية الليالى     هذه
  والجو   االسم   رغم   مجملها 

  جرعة لكن   ،  األسطورى 
  تكاد حتى     تخف   يةالواقع 

  خالل   تقدمنا   كلما تختفى   
  نهايته فى     يغلب   حيث   العمل 
  ليفرض حتى   )  الحلم   ال (  الخيال 

المطروحة   الحلول على     نفسه 

  تراجع   ورغم ،  مجمله فى     العمل
  مرحلة   يمثل   إنـما ،  نهايته 



  . م اس5ة   ب�اعة 

 ال��الى)   ص عان   عف�P8   ق�قام (  األول   عف�P8ال   iه"ر   م +   و  األولى   ال$;ا:ة  فى   م$ف"!   ن���   :عل]
 ، ثقله و   ال"ج"د   ه+ا   كBافة   ع]   ی�$&ث   فه"  ، ال"ج"د   مع   وج"د   ه"  : أدق   ب�ع�9�   أو  ، ال!ج!د   داخل   وج!د   أنه 
�انه Iامه و   حل"له و   وغ&cاص   &�G�ح   ال  آنىّ    ب��G:   ق�   للقار�ء�  وت�9�kها   ال+ات   ع]   dع�&ا   ی+ه�   أن   ال
  : :ق"ل  ، ال��&اخل 

�ه“  - 1 Iفى   ال!ج!د   وغ
  )33 ص ( ..” الl"ت   وس�ع .. ال

 2 –  ”[��  ل1 ه  ، لل "م   أخل&   ح�]   ح&ث   ه+ا   أن  إلى   :�I�   ه ا   وه" ( )27 ص  ) “األخ�   ال!ج!د   عل�ه   �
  :;]   إن “  الl$":  وعى و     ال$ل�  وعى   ب�]  ، و8قyة   ن"م   ب�]   ف�ق    ال   أنه   شh  إلى   :$�اج   :ع&   ل�   Id;ل   :عل] 
 )16 ص ( ” نفGها   yةال�ق   م]   أكd   �Bه   :��ليء   له   ف�ا   حل�ا 

 3 –  ”P�cافة   تع�9�   ه ا   الح� ( )13 ص (  “صل8ة   7,�افة   ذراعه   ارتBك   e�  ). صل5ا   ج�Gا   ول

  دون    ج��عا   لل$"اس   الl"ت   واج��اح  )14 ص  ) “ح!اسه   اج"اح   ص!ت  …… غ�8�   ص"ت   جاء “ - 4 
9�عة   ی+k�نا  .. األذن  على   االق�lار cd   افةB1رها   واإلغارة   ال&lودور ، وم &G�ال�ع�فة فى ال!! 

  ).  شع"ره   مأل   تع�9�   الح� ( )38 ص ( ” شع!ره   ف?أل   عل�ه   َج�Bَ   خ��ا   وج"دا   تارkا   ال 5ار  وتالَشى”  - 5 

  ب�]   م�عGفا   ر�Uا  ، رPcU  أنى   أن1�   وال ( )40 ص  (  ”ال�;ان  على   �ْ�َ�]َ    ج�ی�   وجٍ!د   ب فاذ   شع� “ - 6 
  !!). أساسا  : ال+ات   ه"   ال�;ان   أن   ورّجِ$P  ، ال�;ان   و   وال"ج"د   ال فاذ 

  ).41  ص (  ”ت�اما  تالشى  ح�ى   :Jف   ال?ه�?#   ال!ج!د  مzى”  - 7 

  ص ( . ”وج&انه   مق�$�ا   الl"ت   فاجأه”  ) ث� ( ” … ج"ارحه   اح�ل   غل�D   وج!د   ثقل   ت$M   P�ح “ - 8 
48.(  

  ).50 ص ( ”وتالشى   Gd�عة   وج!ده   س�F   ث�  ، ساخ�ة   ض$;ة   أMلx   اآلخ�   ول1]”  - 9 

�Gاس�ع�ال   أن   وأح   � ، والBقل  ، ال�Iاع�   واح�الل  ، الIع"ر   وام�الء  ، واالق�$ام  ، ال"ج"د   أللفا!   ال1ات
�  ، والغلyة  ، الB1افةو  $Gأن   ال�أك�&   م]   م�8&  إلى   :$�اج   :ع&   ل�  ، واالل�$ام  ، والd   �ه   ذه9 ا   ك�ا   ه"   األم� : إل
�� ال$z"ر:  @�انى : ثان   وج"د  =  داخل ا  فى   عف��8ا B1ة ت�k�8ات ح"�Gال"عى م. 

 ، ال&اخل  فى   الق�ل   ع]   :;Iف   الع�ل   ه+ا   أن   م]   إل�ه   ذه9 ا   ام   ت�ج�ح  فى   ه"   االس�c�اد   ه+ا   وأه��ة
�}   مع   ی�$�ك  ال+X   ذاك I لف   الق�ل  ، اآلخ�  ال"عى   ت�J�d   القه   دوافعcاراته   وت "ع   انGون�اجه   م . 

………… 

………… 

 .   ن*?ل) لعلIا   لI!اكF : ون!اصل (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )1( والغرائز النفسى الطب“ كتاب  الرخاوى، يحيى[1] – 

 غريزة”و التواصل) إلى التكاثر (من ”الجنس غريزة“

 الطب جمعية منشورات اإلبداع) إلى التفكيك (من ”العدوان

 )2022( التطورى النفسى

  تهاألقي   ”الجنسية الغريزة“ لمحاضرة محدود تحديث[2] – 

 نشاط ضمن )15/12/1998( الروبى  شادى   أبو  منتدى  فى 

 فى   كاتبه   رحلة   من   متقدمة 
العالم / نفسه   أغوار 

  إعادة فى     محفوظ   نجيب   نجح
،  الفريد   األصل   هذا   إبداع 
  دورة فى     بعضه   خلق   فـأعاد 

  هذه   كل   ورغم ،  رائعة   تناسخية 
والتجديد   األصل   بين   المساحة 

  قد   محفوظ   نجيب   أن   بينت
  معال   أن   ليرينا   بيدنا   أخذ 

فى     ماثل   وجود   هو   عفـاريتنا 
  بذلك   صرح   وقد ،  دواخلنا 

مباشر   بشكل 

  “صلبة   بكثافة   ذراعه   ارتطمت
  تعبير   هنا   الحظ ) (13 ص (
 ). صلبا   جسما   وليس   كثافة 

……  غريب   صوت   جاء “
) 14 ص (  “حواسه   اجتاح   صوت 
  جميعا   للحواس   الصوت   واجتياح 

..  األذن على     االقتصار   دون 
  الكثافة   بطبيعة   يذكرنا 

، ودور   ومصدرها   واإلغارة 
الجسد فى المعرفة!!

  وجودا   تاركا   الغبار تالَشى  
”  شعوره   فمأل   عليه   َجَثم   خفيا 

  مأل   تعبير   الحظ ) (38 ص (
 ).  شعوره 

  تبالكا   استعمال   أن   أحسب
،  واالقتحام ،  الوجود   أللفـاظ 

  واحتالل ،  الشعور   وامتالء 
،  والكثافة ،  والثقـل ،  المشاعر 

  لم ،  وااللتحام ،  والسحب ،  والغلظة 
  من   مزيد إلى     يحتاج   يعد 

  كما   هو   األمر   بأن   التأكيد 
  داخلنا فى     عفريتا :  إليه   ذهبنا 

الحضور:  عيانى   : ثان   وجود = 
تكثيف حركية مستويات  
الوعى



 .للثقافة األعلى المجلس العلمية:   الثقافة   لجنة محاضرات

 نجيب فى قراءات “فى لى عمل فى النقد هذا صدر[3] – 

 للكتاب، العامة الهيئة )1990( األولى الطبعة” محفوظ

 منشورات )1720( الثالثة والطبعة )2005( الثانية والطبعة

 . التطورى النفسى الطب جمعية

    المنطبع   أو    Impression االنطباع   بين   أميز[4]- 

Imprint  العام  الفكرى   الميل  : االنطباع باألول  أعنى   حيث  

:  المنطبع بالثاني  أعنى   حين  فى  ، موضوع   أو   موقف   تجاه 

 Imprint خلة    المعلومةOـدQالتعلم   أوقات  فى   ب�ص�م�ا   الـم  

 حد على  المبدعو الطفل بها   يتميز  التى  ، الكياني  المأزقى 

 القادر التلقى من لنوع األهم الوظيفة تظل لكنها سواء،

 .التشكيل إلعادة تمهيدا التركيب تغيير على

 مجلة  ” النائم  يرى   فيما   رأيت  ” الرخاوى يحيى[5] – 

  المجلد  )1983(  أكتوبر   عدد  الفصلية طوروالت   االنسان

   )137-104 ص (  الرابع   العدد -  الرابع 

  عن   يكشف   العمل   هذا   أن
  ذاك ،  الداخل فى     القتل 

الوعى     تنشيط   مع   يتحرك الذى   
  دوافع   بمختلف   القتل ،  اآلخر 

. ونتاجه   مساراته   وتنوع   انطالقه 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091022.pdf 

 إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-20/  
 

  2023 انفيج  01قريبــــا... 

  شبكــة العلــوم النفسيـــة العربيـــة
 ـا على الويــــبعامـــ 20التأسيس... من   23تدخل عامها   

 ( 2022 – 2000 ) عاما من الكدح في حقول علوم وطب النفس 22
 2023عشر) لــ"ش.ع.ن" للعام    لثكلمتك في السجل الذهبي السنوي (االصدار الثا  شارك بتسجيل  

 شارك برأيــــــك من خالل النموذج التالي 
http://arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  

  او على صفحاتنا للتواصل االجتماعي
https://www.facebook.com/Arabpsynet  - https://www.facebook.com/arabpsyfound/  

  او على البريد االلكتروني
arabpsynet@gmail.com 

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من ـــاعامـ 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

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

 

 

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD091022.pdf
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d8%a6-20/ 

