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أن الطب 
النفسىاإليقاعحيوىالتطورى 
ليس بديال عن الممارسة 
التقليدية، وعلينا طول الوقت 
أن نبدأ من السلوك العادى 
وأال نقلل من االنصات إلى 
الواقع بكل تفاصيله طول 
 الوقت

 

  
 

 

  خاصة النفسى    الطب  فى
  الزيارات   تقتصر   أن ينبغى  
  الحرجة   الحاالت على    المنزلية 
إلى    تذهب   أن   يمكن   ال التى  

إلى    تنقل   أو   الطبيب 
  يستطيع   لمن   وليس المستشفى،  

 أكثر   يدفع   أن 

  
 
 

 

الطبيب الحاذق يتعلم من 
 مرضاه أوالً بأول بعض ما يميز

كل أى ثقافة قومية أو 
فرعية، دون تعميم، وقد يسأل 
 المريض بلهجته

 

 

    
  :مقدمة

مازلنا فى محاولة اكمال المقابلة اإلكلينيكية، وأعترف كما ذكرت فى نهاية نشرة أمس، 
لكل ما جاء فيها لعلها تربط أقدامنا بأرض الممارسة الواقعية كما  بثقل المهمة، مع كل احترامى

الطب النفسىاإليقاعحيوىالتطورى ليس بديال عن الممارسة   قلت، وأجد أنها فرصة للتنبيه أن

وعلينا طول الوقت أن نبدأ من السلوك العادى وأال نقلل من االنصات إلى الواقع بكل   التقليدية،
مل أن يـظهر ذلك فائدة هذه النشرات الثالث التى أقحمت نفسها تفاصيله طول الوقت، وآ

  .لتذكرنا بأصل وطبيعة االلتزام الطبىالطبيعى 
   : المنزل فى    الفحص: سابعاً  

  ال التى    الحرجة   الحاالت على    المنزلية   الزيارات   تقتصر   أن ينبغى    خاصة النفسى    الطب فى 
ويراعى  .  أكثر   يدفع   أن   يستطيع   لمن   وليس المستشفى،  إلى    تنقل   أو   الطبيب إلى    تذهب   أن   يمكن 
يميل األهل أن    كما   زائر   كصديق   وليس(  مقننة   رسمية   المقابلة   تكون   أن المنزلى    الفحص فى  

فى  للمرضى    بالنسبة   مفاجآت أى    من   حذره   الطبيب   يأخذ   وأن )  أحيانا   يزعموا ذلك للمريض
لفرصة أكثر رسمية،    التفاصيل   تؤجل ، و تحديدا   االستدعاء   سبب على    الفحص   يقتصر   وأن ،  هياج 

، وال يحتاج األمر إلى التذكرة بالحرص على تجنب )المستشفى مثال(أو مكان أكثر تناسبا 
ا بلغت درجة قرابتهم ويستحسن إحالتهم إلى فحص األقارب بوجه خاص فحصا بالمنزل مهم

  .طبيب غريب ما أمكن ذلك
  وفرعية   رئيسية   خاصة   ثقافية   بيئات   من المرضى    فحص : ثامناً 

أن نتعامل مع   نحتاج   فإننا وبالتالى  ،  الخاصة   ميزاتها   وثقافة   بيئة   لكل   نبهنا مراراً كيف أنه
حدود استيعابنا لفروق الثقافات ، وال تقتصر الفروق الثقافية على الفروق  كل الفئات بما هىفى

 -   حظت ال  القومية، بل تمتد إلى الثقافات الفرعية وفرعية الفرعية، فبالنسبة للثقافات القومية فقد 
  ليبيا   من   القادم   غير   وكالهما   )[1](السعودية   من   القادم   غير   اليمن   من   القادم   المريض   أن  - مثال 
  اختالف   هو   وإنما ،  فئوية   تشخيصات   اختالف   ليس   الصدد   هذا فى    نعنيه الذى    واالختالف ،  وهكذا 
  تفصيله   يمكن   ال   مما   األولويات   وترتيب   الحوار   طرق فى  وبالتالى  ،  والطباع   تالعادا فى  أساسى  
الثقافية، والطبيب الحاذق    الفروق   هذه   مراعاة   ضرورة إلى    نشير   فقط   لكننا ،  اآلن   هنا   تحديدا 

فرعية، دون تعميم، وقد يسأل  يتعلم من مرضاه أوالً بأول بعض ما يميز كل أى ثقافة قومية أو
؟ وحين يسأل اليمنى عن "عندك إيه"؟ بديال عن "إيش بيك"المريض بلهجته، مثال يسأل السعودى 
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هناك أسباب أخرى 
لفحص الحالة العقلية للماثلين 
فى ساحة القضاء غير تحديد 
: المسئولية الجنائية، مثل

  العقلية   الكفاءة مدى  تحديد 
  من   شخص   بها   يتمتع التى  
  ما   بمهمة   للقيام   األشخاص 

 

 

  
 

 

  األعراض   تكون   ما   أحيانا
هى  وقت الفحص   النفسية 
  سببتها التى    للصدمة   نتيجة 
  أو ،  الجريمة   بعد   األحداث 
  أنه بمعنى  ،  المحاكمة   أثناء 

  بما   مباشرة   عالقة   لها   ليس 
  حدوث   أثناء   موجودا   كان 

قد تكون نتيجة  الجريمة، فهى 
 ال سببا، والبد من مراعاة ذلك

 

 

 
 

 

  وجود   تثبت   أن يكفى    ال 
  وإنما ،  مثال   أوضالالت   هالوس 

  تحديدا   يوصف   أن ينبغى  
  الهالوس   من   كل محتوى  

  أن   ذلك ،  وغيرهما   والضالالت 
  عالقة   له   يكون   قد المحتوى  

  اإلعاقة   بتحديد   مباشرة 
  الجريمة   بنوع   المتصلة 

 المرتكبة 

 

 

 

، وهكذا، فإن مثل ذلك قد يذيب ثلج المقابلة )أحسن: أى (اآلن " أشكل"تأثير العالج وهل هو 
ما ال يستشهد باألمثال إال ألوالد البلد األولى، وبالنسبة للثقافات الفرعية المحلية مثال فإنه عادة 

  .من كبار السن أو المسنات عموما وهكذا
   شرعى  نفسى    طب   بغرض   الفحص : تاسعاً 

  بهدف   الفحص   فى حالة   عنه   هنا   الفحص   من   الهدف   يختلف
  الواجب   النقاط   أهم   نورد يلى    وفيما ،  العالج   أو   التصنيف 
  :اعاتهامر 

  .   ومهمتك   دورك   واعلن   أوال للمفحوص   نفسك   قدم  -1 
     .أصال   مريضا   بالضرورة   ليس   المفحوص   أن   تذكر  -2 
  المهمة إلى    يوجه   أن ينبغى    االنتباه   أن   الوقت   طول   تذكر  -3 

  الركن   يتوافر حتى    وجودها   الواجب   لعقليةا   الوظائف   بعض   كفاءة   تحديد وهى عادة  ،  الخاصة 
  أعراض   وجود   تحديد   أن   من   وبالرغم ) والوعى ،  واإلرادة ،  التمييز : وهو (  للجريمة المعنوى  
  اتمحك   مجرد   أنهما   إال ينبغى،    ما   األهمية   من   لهما   معين   تشخيص إلى    الوصول   وكذا ،  بذاتها 
بالركن "وباللغة القانونية المتعلقة   ما   لشخص   األدائية   والكفاءة   العقلية   الحالة   تقييم فى    مساعدة 

  .للجرعة كما ذكرنا وهى ما يشار إليه بفحص المسئولية الجنائية" المعنوى
   
  المحكمة   أجرته الذى    كذلك   جديدا   تحقيقا   ليست   المسألة   أن  - للمفحوص   واذكر  -  تذكر  -4 

  األول   المقام فى    "طبية"   مهمتك   وأن ،  الفرق   هذا   تؤكد   أن   استطاعتك   قدر   وحاول ،  النيابة   أو 
   . واألخير 

  من الجارية، وسبب الفحص،   المهمة فى    رأيه   عن   يفصح   أن   للمفحوص   الفرصة   إعط  -5 
  .الفحص فى  المضى    قبل   مبدأال   حيث 

هناك أسباب أخرى لفحص الحالة العقلية للماثلين فى ساحة القضاء غير تحديد   -6 
  للقيام   األشخاص   من   شخص   بها   يتمتع التى    العقلية   الكفاءة مدى  تحديد : المسئولية الجنائية، مثل

  يوقع   أن   أو ،  وصية   يكتب   أن   أو ،  بشهادة يدلى    أو أن  ،" حكمةالم   أمام   يمثل"  أن ،  مثل (  ما   بمهمة 

  .لهدف   هدف   من   تختلف ومحكّات معينة   معينة   أسئلة   المهام   هذه   من   لكل و )  عقدا 
   :يلى   مما   الك   االعتبار فى    يؤخذ   أن   البد   الجنائية   المسئولية   تقييم إذا كانت المهمة هى  -7 
بأكمله، علما بأنه يحوى ما يفيد حالة المريض أثناء الجريمة    القضية   ملف على    االطالع )  ا

أكثر مما يمكن الوصول إليه أثناء الفحص الذى قد يتم بعد الجرعة بشهور وأحيانا بسنوات 
  .حسب االجراءات القانونية

  وليس( الجريمة   ارتكاب   وقت   واإلعاقة   األعراض ى عل   التعرف   محاولة على    التركيز )  ب
كما  -  ملف القضية فى    توجد   البـعد   بهذا   الخاصة   والمعلومات ،  هذا ، ) الفحص   وقت   اآلن   فقط 

  الحالى   الفحص فى    منها   أكثر  - ذكرنا
  .المصادر   لك   من   المعلومات   كل على    الحصول   من   بد ال )   جـ

  .األمـر   لزم   إذا   متنوعة   ظروف فى    مرات   لعدة   وربما ،  الفحص   إعادة قد يلزم  )  د
  سببتها التى    للصدمة   نتيجة هى  وقت الفحص   النفسية   األعراض   تكون   ما   أحيانا)  هـ
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البد أن يبذل الطبيب 
جهدا فى التعرف على اللغة 
القانونية لوصف الحالة، وأن 
يستعملها فى تقريره ما أمكن 
ذلك، وأيضا أن يلم بالالزم 
من مصطلحات قانونية معينة 
 فى مهمته

 

 

 

 

االنتحار غير قاصر على 
ن أن حاالت االكتئاب بل يمك
وطبعا (يحدث من اى مريض، 

 فىأى وقت) من األسوياء

 
 

  
 
 

  أن الطبيب النفسى  على 
  ما   مريض   خطورة مدى    يقدر 

فحص بصفة عامة،    كل   مع 
وبصفة خاصة حين وجود 
المريض فى المستشفى وقبل 
 الخروج

 

  
 

 

 

 

  أن  الطبيب النفسى على 
  ما   مريض   خطورة مدى    يقدر 

فحص بصفة عامة،    كل   مع 
وبصفة خاصة حين وجود 
المريض فى المستشفى وقبل 
 الخروج

 
 

  موجودا   كان   بما   مباشرة   عالقة   لها   ليس   أنه بمعنى  ،  المحاكمة   أثناء   أو ،  الجريمة   بعد   األحداث 
  .الجريمة، فهى قد تكون نتيجة ال سببا، والبد من مراعاة ذلك   حدوث   أثناء 

  تحديدا   يوصف   أن ينبغى    وإنما ،  مثال   أوضالالت   هالوس   وجود   تثبت   أن يكفى    ال )  و
  مباشرة   عالقة   له   يكون   قد المحتوى    أن   ذلك ،  وغيرهما   لضالالتوا   الهالوس   من   كل محتوى  
  من   فعال يعانى    المريض   كان   إذا   فمثال ،  المرتكبة   الجريمة   بنوع   المتصلة   اإلعاقة   بتحديد 
  أو   تزوير   جريمة هى    مةالجري   أن   حين فى  لدرجة االتهام بالخيانة،   زوجته على    الغيرة   ضالالت 
  نوع   وبين   الضالالت   هذه   وجود   بين   عالقة   ال   أنه   يثبت   قد   فإنه ،  رصيد   بدون   شيك   كتابة 
، وهذا يختلف عما إذا كانت الجريمة قتل جاره الذى هو جزء من ضالل خيانة زوجته،  الجريمة 
   .  وهكذا 

ب جهدا فى التعرف على اللغة القانونية لوصف الحالة، وأن يستعملها البد أن يبذل الطبي) ز
  )[2](فى تقريره ما أمكن ذلك، وأيضا أن يلم بالالزم من مصطلحات قانونية معينة فى مهمته

  :االنتحار   واحتمالية ،  الخطورة   تقييم   بغرض   الفحص : عاشراً 
  بصورة   الفاحص   يتنبأ   أن   تماما   العسير   من   

،  خطر   فعل على    المريض   يقدم   سوف متى    جازمة 
  .لالنتحار   االستهداف مدى    تقييم   ذلك   من   صعوبة   وأقل 

   : حاراالنت   احتمالية   تقييم )  ا
   محدودا   مازال   الموت حتى    االنتحار   احتمال   إن

  جنوب فى    أو   مثال   اإلسكندنافية   البالد فى    بالحال   قورن   إذا   واإلسالمية   العربية   والبالد   مصر فى  
   ).  اليابان (   آسيا   شرق 

بل يمكن أن يحدث من اى  االنتحار غير قاصر على حاالت االكتئاب :تمهيد ضرورى

  .فىأى وقت) وطبعا من األسوياء(مريض، 
  هما ،  النَزِقْ   واالكتئآب   AgitatedDepression ، المقَلقْل   فاالكتئاب ،  االكتئاب   نوع  - 1

  .االنتحار   حاالت احتماال لحدوث    األكثر 
  واختفاء وحتى اعراض االكتئاب، ،  فجأة   القلقلة   أعراض   ينبغى االنتباه أن إختفاء  - 2

فى حين أنه يكون قد وصل إلى  السالمة إلى    وصل   وكأنه   المريض   حتى يبدو ،  الحيرة   عالمات 
، وبالتالى يمكن أن تكون هذه السالمة الظاهرة نذيرا بقرب تنفيذ االنتحار، "عدم الجدوى"يقين 

   . وليس العكس
  .فأكثر   أكثر   المبكر   األرق واالستيقاظ   أيضا البد من مالحظة زيادة  -3
  .المناقشات   وتجنب   والوحدة   االنسحاب   زيادة  -ـ4
  . ) الصالة   عن   التوقف   مثل (الدينى    االلتزام   ضعف  - 5
إلى    صالغو   قبيل   موجودا   كان   ربما الذى    التدفق   بكم   بالمقارنة   خاصة ،  الزائد   الصمت  - 6

   .  االكتئاب 
  شخص   من   أحداث اجتماعية أو عاطفية ذات داللة مثل الزيارات الخاصة وال سيما   بعد  - 7

  .بالمريض   دالة   عالقة   له 
  .االنتحار   لمحاوالت   سابق   تاريخ   وجود  - 8
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الخطوره هنا ليست فقط 
على الذات، وانما تمتد إلى 

  محكات   توجد   الغير وال
  ، خطورة مدى ال   لتقييم   محكمة 

لذلك البد من االجتهاد طول 
 قت فى كل اتجاهالو

 

  
  
 

 

  التدين   نوع يراعى 
  قد   حيث   فيه   فجأة   واالستغراق 

  بنكسة   نذير   هذا   يكون 
  هذا   مثل   يسبق   وقد ،  محتملة 

،  الخطر إلى    عودة   السلوك 
  الجريمة   كانت   إذا   وخاصة 

  من   النابع   النوع   من 
  تعصبية   دينية   معتقدات 

  . منحرفة 

 

 

  
 
 

يؤخذ فى االعتبار التاريخ 
العائلى، والثقافة الفرعية 

ثقافة الثأر مثال أو (النوعية 
 )ثقافة العنف عموما

 

  
 

 

  نوع   تقييم   من   بد ال
وعدم االطمئنان   البصيرة 

لظاهر التعلم والوعود اللفظية 
  النظرية   البصيرة   أن   حيث 

  .وجود تاريخ عائلى لالنتحار -9
الجسيمة    الوجدانية   لالضطرابات   سابق   تاريخ   وجود  -10

  .واالضطرابات النزوية عند المريض وفى االسرة
  : الخطورة   تقييم )  ب

  يقدر   أن الطبيب النفسى  على 
  كل   مع   ما   مريض   خطورة مدى  
فحص بصفة عامة، وبصفة  

المستشفى وقبل الخروج،  خاصة حين وجود المريض فى 
ن الخطوره هنا وأكثر أل مثله مثل المريض االنتحارى، 
ليست فقط على الذات، وانما تمتد   محكات   توجد   وال إلى الغير

  .لذلك البد من االجتهاد طول الوقت فى كل اتجاه  ، خطورة مدى ال   لتقييم   محكمة 
على    مباشرة   غير   أو   مباشرة   مؤشرات   تكون   أن   يمكن التى    المعالم   بعض يلى    وفيما  

   : الدرجات   من   درجة بأى    الخطورة   جودو 
  أو الحالى    العنف   احتمال   زاد   السابق   التاريخ فى    العنف   مرات   عدد   زادت   كلما  - 1

  .المستقبلى 
أى    تصاحب   أو   توجد   أن   يمكن التى    واالنشقاقية   النزوية   األعراض   مالحظة   بد من   ال  -2

   . معروف، اى عموما فى كل المرضى بدرجة أو بأخرى   تشخيص 
كما ذكرنا (  أحسن إلى    كانت   لو حتى  ،  المفاجئة   النوعية   النقلة   أن إلى    االنتباه ينبغى   - 3
  ،  بالخطر   ينذر   ما   يلحقها   قد وبالتالى  ،  المرض   مسار فى    متوقع   غير   بأمر   منذرة   تكون   قد ): حاال

  .فحدوث الخطر نفسه
  وقد ،  محتملة   بنكسة   نذير   هذا   يكون   قد   حيث   فيه   فجأة   واالستغراق   التدين   نوع يراعى   -4 

  من   النابع   النوع   من   الجريمة   كانت   إذا   وخاصة ،  الخطر إلى    عودة   السلوك   هذا   مثل   يسبق 
   . منحرفة   تعصبية   دينية   اتمعتقد 

  وجدت   فإذا ،  المرض   قبل   الشخصية   سمات   الخطورة   لحساب   الهامة   المؤشرات   من  -5 
  سمات   من   أكبر   خطورة إلى    ذلك   أشار : مثال  بارنوية   شخصية فى    نزوية   عدوانية   سمات 
   . هستيرية   أو   اعتمادية   شخصية 

ثقافة الثأر مثال أو (كذلك يؤخذ فى االعتبار التاريخ العائلى، والثقافة الفرعية النوعية  -6
  )ثقافة العنف عموما

  السابقة،   الخبرات   من   يتعلم   نتأكد من أن المريض   ما   بقدر  -7 
،  للجريمة   للعودة   المانعة   المتطورة   بصيرته إلى    االطمئنان   يمكن 
  نذير   هو   بأول   أوال   تصله التى    الخبرات   محو   فإن   العكس وعلى  
  .ثابتة   بخطورة 

  المبرر   العنف   من   أخطر العشوائى    أو   الشاذ   العنف   يعتبر  -8 
  ومن ،  معينة   فكرية   منظومة   خالل   من   به   التنبؤ   يمكن   ال   ألنه   ذلك ، )مرضى   أساس على  حتى  (
التى  أى  " ( المميزة   غير   الجريمة" و "  دافع   بال   الجريمة "  بـ يسمى    ما   عنه   يترتب   ما   الشاذ   العنف 
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  ال   ألنه   تخدع   قد   المعقلنة 
  يغير   كاف   تعلم   عليها   يترتب 

  . السلوك 

 

 

  
 

 

  أيضا   االعتبار فى    يؤخذ 
  والمواد   الكحول   استعمال 

  بطريقة   وخاصة   المخدرة 
،  ملحة   أو   نزوية   أو   دورية 
  هذا   كل   يعتبر   ناحية   فمن 

،  االضطراب   لمظاهر   استمرارا 
  تحت   فإنه أخرى    احيةن   ومن 

  يكون   المواد   هذه   تأثير 
 أسهل   والعنف   أقرب   الخطر 

 

  
 

 

ـِت  ـْب ـُث البد أن ي
الطبيب كتابةً فى أوراق 
المريض، خصوصا إذا كان 
نزيال بالمستشفى كل 
االجراءات التى اتخذها 
والعقاقير واالحتياطات 
والتعليمات التى أعطاها 

لك توقيا للمريض واهله، وذ
الحتمال الخطورة بعد الخروج 
من المستشفى أو أثناء السماح 
بإجازه مؤقتة، وبالتالى تحسبا 
  .للمساءلة القانونية

  مثل مرتكبى    فإن   ذلك على    وبناء )  معرفة   دون   وأحيانا ،  تمييز   دون   بالجملة   ضحايا على  تقضى  
  .أكبر   بحذر   يعاملوا   أن   البد   جرائمال   هذه 

ولو متقطعة   نزوية   بنزعات   أحيانا   مصاحبا   كان   إذا   وخاصة ،  الشعور   تبلد   ثبات   يعتبر  -9 
تبدلها    أو   االنفعاالت   تذبذب   من   بالخطر   نذيرا   أكثر   يعتبر )  اآلخرين   بإيذاء   التمتع (  سادية   ميول   أو 

   . بشكل متماوج طول الوقت
  األحالم   وخاصة (  واألحالم   النوم   نمط فى    المفاجئ   التغير   االعتبار فى    أيضا   يوضع  -10 

  .يدة شد هياج أو عدوان   نوبة   لبداية   منذرات   تكون   فقد )  : الذهانية 
خطر فى الحاالت المستهدفة الحتماالت    نذير   العقاقير تعاطى  على    االنتظام   عدم  -11 

  .الخطورة
  أن   حيث وعدم االطمئنان لظاهر التعلم والوعود اللفظية   البصيرة   نوع   تقييم   من   بد ال  -12 

   . السلوك   يغير   كاف   تعلم   عليها   يترتب   ال   ألنه   تخدع   قد   المعقلنة   النظرية   البصيرة 
  أو   دورية   بطريقة   وخاصة   المخدرة   والمواد   الكحول   استعمال   أيضا   االعتبار فى    يؤخذ  -13 

  فإنه أخرى    ناحية   ومن ،  االضطراب   لمظاهر   استمرارا   هذا   كل   يعتبر   ناحية   فمن ،  ملحة   أو   نزوية 
  .أسهل   والعنف   أقرب   الخطر   يكون   المواد   هذه   تأثير   تحت 

  للعالج   االمتثال   وعدم ،  األعراض   الزدهار   أكثر   ضون  معر مأوى    بال المرضى   -14 
  .للعنف   العودة وبالتالى  ،  العقاقير   وخاصة 

  والشخصية   والبارانويا   وبوجه خاص للفصام ،  ككل العقلى    للمرض العائلى    التاريخ  -15 
  مصادمات   وجود   ثم   النزوات   ضبط   واضطرابات   العقاقير   استعمال   وسوء   للمجتمع   المضادة 
  كل المرضى،    غير   أو   منهم المرضى    سواء   العائلة فى    عنف   جرائم   وربما ،  القانون   مع   متعددة 
  .ةالخطور   مؤشرات   من   يعتبر   أن   بد   ال   ذلك 

ـِت الطبيب كتابةً فى أوراق المريض، خصوصا إذا كان نزيال  -16 ـْب ـُث البد أن ي
بالمستشفى كل االجراءات التى اتخذها والعقاقير واالحتياطات والتعليمات التى أعطاها للمريض 
واهله، وذلك توقيا الحتمال الخطورة بعد الخروج من المستشفى أو أثناء السماح بإجازه مؤقتة، 

  .الى تحسبا للمساءلة القانونيةوبالت
  

 
���� آ�� أن ا��� ا	��دم �� - [1] ���  �� ا	��دم �� ا���

و���  () '�دى �� ا	��دم �� ر�%� ����، وا	��دم �� ا�$#"! 
ا	)وق �� ا	$��#!  إ% ا	$��#  ا	��"!  ������ر ا	��� �� 
��678ت ا	$��#�ت ا3�34!  �2هًا و��1"ً� و	!/ �.- ذ	+ أن ه(ا 

�!9ا �.!"� �$� 
و��ا�. " "ا-,�ب ا���*�" �?!< أن �.ف ا	)ق �> :�$:  -[2] 
��ا�. ا�0�1�%/"و ،"ا��$�ب""،...Bا . CD# E +	ذ وFGH!3 ذآ

F�I	ا FJ("	ا KL	ا 

  ***   ***   ***  
 

  " االنســـــانوالتطـــــور"  سلسلة ملفات " 
  دليل االصدارات السابقة على الشبكة

http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm  

  متجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسيةالعلى
bpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3http://www.ara  

http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3
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  الفايس بوكعلى 
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/ 

  

  ***   ***   ***  

  

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 

http://arabpsynet.com/ 
http://www.arabpsyfound.com/ 

 
  

 الدوريات واالصدارات و المعاجم

  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 
  وطب النفسعلـــوم 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 
 

  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة
 
   

  "نفسانــــــــي " المكتبية سلسلـــةال
    " ســب النفــوم وطــي لعلالكتـــاب العربـ" 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3 

***    ***  

  "ي انفسكـــــم ــوف"   ة ــالمكتبي سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3 
***    ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3 

***     ***  
 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض" سلسلـــة

www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 

 
***     ***  

  "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 
***     ***  

  "و ماسواهــــــــــــا " ية المكتب سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3 
 

 

https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/
http://arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com/
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3
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.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3

