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 *** *** ***كل عام و انتم وأمتنا واالنسان في العالمين بخير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي
( 06 2021

 الذكرى السنوية السادسة لرحيل العالم النفساني العربي
البروفيسور دمحم احمد النابلسي

2015 ( 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1739497989773083&set=a.308761169513446    

*** ***  ***  
 العربينحو لياقة نفسانية وفكرية أفضل إلنساننا  

مؤسسة العلوم النفسانية العربية"رئيس   -
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1740453453010870&set=a.1485762011813350   

*** ***  
 )مجلــة المستجــدات العربيــة فــي علـــوم وطب النفــــس

 ) 2021 -خريـــف  ( عـــدد خـــاص  
 اللياقـــة النفسانيــة والفكريـــة لالنسـان العربــي

 السادسة لرحيل العالم النفساني العربي البروفيسور دمحم احمد النابلسي
تونس –الطب النفساني  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=482&controller=product&id_lang=3  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=481&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp.HTM  

 2021للعام  " جائزة البحث العلمي في الطب النفساني صادق السامرائي لشبكة العلوم النفسية العربية
 )تذكيــــر ثانــــي

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf

 المستجدات في علوم وطب النفس
  2021خريف  /  35

  صدمة نحو رعاية نفسانية
  )العراق - الطب النفساني(  وليد عبد الحميد

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=482&controller=product&id_lang=3

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=481&controller=product&id_lang=3

  الجزء الثانيتحديث   –
 2021خريف    35الى العـــدد    24

www.arabpsynet.com/eJbs
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3  

  2021 أكتوبر   08 الجمعة 205  - 204 ددــ

  
اللياقــــة النفسانيــــة والفكريــــة لالنســــان العربــــي" اليــــوم السنــــوي السادس  

2021:أكتوبر   ) 
الذكرى السنوية السادسة لرحيل العالم النفساني العربي مؤسسة العلوم النفسية العربية تحيي

 البروفيسور دمحم احمد النابلسي
2015:اكتوبر   06( 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1739497989773083&set=a.308761169513446

*** ***  ***
نحو لياقة نفسانية وفكرية أفضل إلنساننا  ... وما زلنا نكدح معا

- الطب النفساني، تونس  –جمال التركي  . د " 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1740453453010870&set=a.1485762011813350

***  *** ***
مجلــة المستجــدات العربيــة فــي علـــوم وطب النفــــس(  "بصائـــــر نفسانيـــــة" مجلـة  

عـــدد خـــاص   -  35ملحـــق العـــدد  
اللياقـــة النفسانيــة والفكريـــة لالنسـان العربــي" اليــوم السنـــوي السادس  

السادسة لرحيل العالم النفساني العربي البروفيسور دمحم احمد النابلسيالذكرى السنوية  
الطب النفساني   -جمال التركي  . د: إشراف  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=482&controller=product&id_lang=3:لعددتحميل ملحق ا

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=481&controller=product&id_lang=3 :واالفتتاحيةالفهرس    
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp.HTM:  35ملخصـــات كامــل العــدد  

 

 
  

جائزة البحث العلمي في الطب النفساني صادق السامرائي لشبكة العلوم النفسية العربية
تذكيــــر ثانــــي( شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf 
 

 
 

المستجدات في علوم وطب النفس  مجلــــة -"  بصائـــــــــرنفسانيـــــــــة"
35العدد  -العدد االخير

صدمة نحو رعاية نفسانيةالضحايا  ... بيروتشيما:  الملف
وليد عبد الحميدالدكتور    األستاذ: المشرف 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=482&controller=product&id_lang=3 :لعددتسّوق ا  

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=481&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية  
–" بصائـر نفسانيـة  " دليـــل

24-23من العــدد   - فهارس ومقتطفـات  
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3
 

ددــالع                             العلوم النفسية العربية

  

"

 

العلوم النفسية العربية ؤسسةنشرة اإلخبارية ملال

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1739497989773083&set=a.308761169513446  
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1740453453010870&set=a.1485762011813350 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=485&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp-Content.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs35/eJbs35Supp.HTM
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2021/APNprize2021.pdf
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=482&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=481&controller=product&id_lang=3
www.arabpsynet.com/eJbs-Dalil/eJbs-Aldaleel2.2021.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=364&controller=product&id_lang=3


 آخراالصدارات -

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=472&controller=product&id_lang=3

 2021( 

2021 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3 

 " نفســــانيـــــات

http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1734936273562588&set=a.308761169513446   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1732711883785027&set=a.308761169513446 

  )تونس( جمـــال التركـــي

 اْلَعلِيُم  

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=479&controller=product&id_lang=3  

 

  محكمة في علوم وطب النفس
 2021 ربيع – 72العدد  - العدد االخير

 "النفــــس وعلومهــــا من منظــــور الفكــــر اإلسالمــــي" :)

  حسينة زكراوي. د. ا: على الملفة  المشرف
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=472&controller=product&id_lang=3

*** ***  ***  
 – 2000(مسيرة كدح عقدين من الزمن  ، "شبكة العلوم النفسية العربية

 على الويب 19من التأسيس،  21، تدخل عامها  
 تونـــس -الطب النفسانــي   - جمـــال التركـــي. د: رئيس التحريـــر

http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/apnJ72/apnJ72Turky.pdf

*** ***  ***  
 النفــــس وعلومهــــا من منظــــور الفكــــر اإلسالمــــي": 2

 الجزائـــــــر  -أستــــــــاذة علــــــم النفـــــس   -حسنيــــــة زكــــــراوي
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/apnJ72/apnJ72Zekraoui.pdf

 

 الخامسالجزء  تحديث   – "نفسانيات"دليـــل  
2021 ربيع–72العدد  إلى    2019صيـــف  –62من العدد  

www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3

*** ***  ***  
نفســــانيـــــات "من مجلة   72والدراسات في علوم وطب النفس باعمال العدد  

 www.arabpsynet.com/paper/default.asp: رابط البحث في قـاعدة البيانات

http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm: الملخصات في قـاعـدة البيانـات
  

 )اــــــــــــــــــــقريبــــ( 2021خريــــف    – 73العــــدد  
 ." الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في الوطن العربي

 - بمناسبة اليوم العالمي للمسنين -
 المغرب،  أستاذة علم النفس االكلينيكي  -خديجة زيدي  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1734936273562588&set=a.308761169513446
  

 )دعوة للمشاركة في إثراء الملف(  2022ربيع   –76
 التراث العربإسالميسيكولوجية الطفـل في  

 "سياسة تدبير الصبيان عند علماء المسلمين
علم النفس، السعودية –عبد هللا الطارقي  . د: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1732711883785027&set=a.308761169513446
  
 
 

جمـــال التركـــي. د-عبـــادة وعـــالج نفسانـــي... الذكـــر - "
 

  2021 خريف  /العاشراإلصـــدار  
اْلَعلِيُم    إِنََّك أَنَت السَِّميعُ   ۖ◌ رَبَّنَـا َتقَبـَّْل ِمنـَّا   - )ابراهيمالى سورة    هودمن سورة  
 :Karib10.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB

: المتجر اإللكترونيتحميل حر من  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=479&controller=product&id_lang=3

 

محكمة في علوم وطب النفسمجلة   - " نفسانيـــــــــــــــــــات" 
العدد االخير

) الثانيالجزء  ( الملف  
المشرف

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3 :لعددتسّوق ا  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=472&controller=product&id_lang=3 :الفهرس واالفتتاحية  

شبكة العلوم النفسية العربية: االفتتاحية
، تدخل عامها  "ن.ع.ش"

رئيس التحريـــر
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/apnJ72/apnJ72Turky.pdf 

2ف  الملـ افتتاحية
حسنيــــــة زكــــــراوي. د. أ

apnJ72/apnJ72Zekraoui.pdf 

دليـــل  
من العدد   -فهارس ومقتطفـات  

www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3

والدراسات في علوم وطب النفس باعمال العدد    األبحاثإثراء قـاعدة بيانات  
رابط البحث في قـاعدة البيانات

الملخصات في قـاعـدة البيانـات إدراجنموذج  

العــــدد  
الرعاية الصحية النفسانية للمسنين في الوطن العربي" :الملف

خديجة زيدي  :  إشراف
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1734936273562588&set=a.308761169513446

76ملف العــــدد   
سيكولوجية الطفـل في  : الملف

سياسة تدبير الصبيان عند علماء المسلمين" أو  
: المشرف    

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1732711883785027&set=a.308761169513446

 "قريـــــــب إذا دعـــــــان"سلسلــةّ  -

من سورة  4الجزء  ( " أذكـــــــار قرآنيـــــــة  "
: تحميل حر من الموقع العلمي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=479&controller=product&id_lang=3

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=473&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=383&controller=product&id_lang=3
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=472&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/apnJ72/apnJ72Turky.pdf
http://www.arabpsynet.com/apn.Journal/apnJ72/apnJ72Zekraoui.pdf
www.arabpsynet.com/apn.Dalill/APF_Nafssaniat_Index5.pdf
www.arabpsynet.com/paper/default.asp
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1734936273562588&set=a.308761169513446 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1732711883785027&set=a.308761169513446
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib10.pdf
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=479&controller=product&id_lang=3


  مكتبية محكمة في علوم وطب النفس 
 ها قد ُعدنـــا يا تاْمْبيَـــــه –اإلستــــرداد والتخطّـــي  

 علم نفِس النمــوِّ عند الشيخوخــة، والتقـاعديــة، وفي المعانــاة، والحتميــات
رامي بين اإلنسان  والقََدر  اللُّطفـانية فـلسفُة التفـاعِل الضِّ

 الرِّضائية قبولٌ وتكيٌُّف استيعابي بين البرِيَّة مع المنِيَّة
 لبنان -أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية  

 امريكا/ تكساس   -الطبيب النفسي زكريا علي زَْيعور
  2021خريف  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=4

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3 

*** ***  ***  
  دليــــــــــــل اإلصدارات السابقـــــة

 2021( 

http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF   
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=461&controller=product&id_lang=3 

*** ***  ***  
 )األردن( وليد سرحان  

 سرحــــان وليــــد دكتـــورلل  العلميـــة
 صدار الكتــــاب

  )إصدار ثاني( 2021
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=407&controller=product&id_lang=3

http://arabpsynet.com/APNeBooks/eB62/eB62WS2020 

 أفكار نفسية

  ية لحياة طيبةانأفكار نفس
  السامرائي صادق. د -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=466&controller=product&id_lang=3 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWM10Cont&Pref.pdf 

  لألستاذ يحيى الرخاويالمكتبيــــة العلمية  
 )الثالثالجزء  ( اإليقـاعحيوى التطورى

  )مصر( بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3  

 إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية

ـــةبحسب علــــي زيعــــور ــ ــ ـــة الراهنـ ــ ــ ـــة العربيـ  )الجزء الثانـــــي(المدرســ
 )تونس( جمال التركي  . اعداد واشراف د

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3 

مكتبية محكمة في علوم وطب النفس  اصدارات -" نفسانـــي"الكتاب العربي  سلسلـة - 
اإلستــــرداد والتخطّـــي   - اإلصدار األخير

علم نفِس النمــوِّ عند الشيخوخــة، والتقـاعديــة، وفي المعانــاة، والحتميــات
رامي بين اإلنسان اللُّطفـانية فـلسفُة التفـاعِل الضِّ

الرِّضائية قبولٌ وتكيٌُّف استيعابي بين البرِيَّة مع المنِيَّة
أستاذ الّتحليل النفسي والّنفسانيـّات كما العالجات الفـلسفية   -المعّلم علي زَْيعور

الطبيب النفسي زكريا علي زَْيعور
خريف     68 اإلصدار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=484&controller=product&id_lang=3:شراء  الكتاب 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=483&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

*** ***  ***
دليــــــــــــل اإلصدارات السابقـــــة

 ( 68دد  ــالعإلى      ) 2016(  47دد  ــالع  منالدليل   -
apneBook4.pdf  -Aldaleel-http://www.arabpsynet.com/eBook.Dalil/APF  :العلميالرابط على الموقع  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=461&controller=product&id_lang=3: الرابط على المتجر اإللكتروني

*** ***  ***
وليد سرحان   -الصحة النفسية

العلميـــة العمــالبا2021بمناسبة االحتفــاءالعــــام "
صدار الكتــــابإإعادة  : 2021 سبتمبر
2021خريف     62 اإلصدار

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=407&controller=product&id_lang=3 :الكتابإهداء    

Content.pdf-http://arabpsynet.com/APNeBooks/eB62/eB62WS2020: الفهـــرس والمقدمـــة

 

أفكار نفسية...فـلنحيينه حياة طيبة - "ســــــوّاها  وما  " سلسلة   -
أفكار نفس  –األخير اإلصدار 

- 2021صف–العاشر اإلصدار
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=467&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=466&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ

 http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWM10Cont&Pref.pdf
 

المكتبيــــة العلمية  إصدارات  ... "اإلنسان و التطور" سلسلــــة   - 
التطورى نظرية الطبنفسى - األخير اإلصدار

بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي   - 2021شتاء24اإلصدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=449&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=448&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
  

إصدارات مكتبية في الثقـافة النفسانية-" وفي أنفسكم"الكتاب العربي  سلسلة -
ــادات   - اإلصدار األخير ــ ــ ـــةبحسب علــــي زيعــــور... شهـ ــ ــ ـــة الراهنـ ــ ــ ـــة العربيـ المدرســ

اعداد واشراف د  -2020خريف    - 23اإلصــــدار  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=451&controller=product&id_lang=3 :الكتابشراء    

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=450&controller=product&id_lang=3:ةالفهرس والمقدمـ
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-
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إبن خفـاجة األندلسي  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa

 موسى الزعبي

 موسى الزعبي

  !!أتباع الجاهلين
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy4

  يحيى الرخاوي

 (

 (  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3

http://www.arabpsyfo

arbpsyfound.com :يـر اإللكترونـالمتج facebook.com/Arabpsynet/arabpsynet.com

205/NewsL204-205-081021.pdf        http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Weekly/IndexNewsLetter.htm&current_c2=3

  

 صـــــادق السامرائــــيشخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. 

إبن خفـاجة األندلسي  !!الطبيبإبن وافد اللخمي الوزير  !!إسحاق بن علي الزهاوي رائد السلوك المهني
!!الشاعر العفيف

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow30

  صـــــادق السامرائــــي -) !! (اإلنسان واإلنسان)
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa

  صـــــادق السامرائــــي -) !! (سلوك الكراهية)
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa

  خالد إبراهيم الفخراني - اـــــــــــــــــــــــــــد قراءتهـــــــــــــــــــد وقواع
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyBodyLanguage.pdf

موسى الزعبي -) –  – ( مقــــــــــاالت   واللغة الفطـرة
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy2.pdf

موسى الزعبي - ) –  – ( مقــــــــــاالت  - واللغــــــــــــــــة الفطــــــــــــــــرة
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy3.pdf

  صـــــادق السامرائــــي -الشخصية العربيةقراءات سيكولوجية في  
أتباع الجاهلين/ !!أبطال األّمة ُيغيَّبون وُيشوَّهون؟!!أدمغة محشوة بالبهتان

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy4

:الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه
يحيى الرخاوي – )من   (“ عن المؤسسة الزواجية والعالقة بالموضوع

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220921.pdf

: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه
 يحيى الرخاوي –السماح بالسرحان والصبر عليه وتنظيمه

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290921.pdf

: (الحالة“ بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه
يحيى الرخاوي –“االستشارة األولى”رسالة عالجية، أم تفريغ طاقة؟ 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD

 

  في مؤسسة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3

  المميّــز
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3

 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3

 

  في مؤسسة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=40&controller=category&id_lang=3

  

arabpsynet.com :يــع العلمــالموق  
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.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا
إسحاق بن علي الزهاوي رائد السلوك المهني

WaMaSalakow30-071021.pdf 

(ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa313-270921.pdf 

(ومـا سـواهـــــا
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa314-041021.pdf  

د وقواعـــــــــــــــــــة الجســــــــــــــــــــــــلغ
http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.FakhranyBodyLanguage.pdf 

الفطـرة سيكولوجيــة مدخــــل
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy2.pdf  

الفطــــــــــــــــرة سيكولوجيــــــــــــــــــة مدخـــــــــــــــــل
www.arabpsynet.com/Documents/Doc.Zoobi.Instinct&LangPsy3.pdf  

قراءات سيكولوجية في  
أدمغة محشوة بالبهتان !!/أرقـام بشرية

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiArabPersonalityPsy45.pdf 

بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
عن المؤسسة الزواجية والعالقة بالموضوع”) ( 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD220921.pdf 

بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
السماح بالسرحان والصبر عليه وتنظيمه

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD290921.pdf 

بعض معالم العالج النفسى من خالل اإلشراف عليه”: مقتطف من كتاب
رسالة عالجية، أم تفريغ طاقة؟ 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD061021.pdf 
  

في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2021العضويـــة الفخريـــة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=41&controller=category&id_lang=3 

 الراســـــخ الشريــــكعصوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=125&controller=product&id_lang=3 

المميّــز  الماســـي الشريــــكعصوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=275&controller=product&id_lang=3 

 الماســي الشريــــكعصوية  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=116&controller=product&id_lang=3 

في مؤسسة العلوم النفسية العربية 2021ة الشرفية  العضويـــ
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