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  محاضرات:  2003-2002 سنة 

 .قدسية العذرية و دنس الجنس:  المرأة جسد .1
  الشيطان و عالج اإلدمان على المخدراتعبادة .2
 . الحرب ؟ تأثيرها على المجتمع العربيلماذا .3
 . و النظام البطريركي في المجتمع العربيالديمقراطية .4
 
 :ة ــ تلفزيونيراتــناظم
 التربوي و التوعيـة النفـسية للمـراهقين و          التوجيه -

 .الشباب
 

 :ة ــ نفسيمقاالت 
 جديد في إطار العلوم اإلنسانية و هو ما حقل دخالإ -

 المقاالت في جريدة من العديد عبر" النفسياسي"يسمى بـ 
 .الحياة و جريدة النهار

 
 زـــاملرك الـــأعم 

 .فسي العربي إلى الطب النمدخل -
 ، ترجمـة مـصطفى      البويـسي اتين  :  المختارة العبودية -

 .صفوان
 .عدنان حب اهللا: قراءة نفسية تحليلية:  السياسي الحدث   -
 عدنان حب اهللا:  األهليالعنف -
 

   املستقبليةاملركز مشاريع 
 :ر ــ و نشاتــترجم

  فرويدأعمال -
 .لمصطفى صفوان:  طباعة تفسير األحالمإعادة -
 .عدنان حب اهللا: ة كتاب التحليل النفسي طباعإعادة -

  
 :ة ــ عالميراتــمؤتم
 مؤتمر عالمي للمحللين النفسيين مـن أصـل عربـي           إعداد

 ). العربيةاألقطارالمقيمين في الغرب أو في (

 المؤتمـر األول للمحلليـن النفسانييـن الناطقيـن بالعربيـة
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 ريــفـالتع  
 2001 سنة النفسي  العربي لألبحاث النفسية و التحليلالمركز تأسس    
 و المحللين النفسيين و من الباحثين النفس ألطباء من اعددا ضمي و

  على العلوم اإلنسانيةمفتوح وو ه. اجتماعيين 
 

 ةـــ اإلداريةـــاهليئ 
 .األستاذ مصطفى صفوان:  الفخـري الرئيس -
 .البروفسور عدنان حب اهللا :    المركـزرئيس -
 .عادل عقل. د :     الرئيـسنائب -
 .علي بلوط. د:         السـرأمين -
 .هشام بزي. د:        المـال أمين -
  . برندا بستاني طقشيالسيدة:  خارجيـةاتصاالت -
 : أعضــــــاء -

 . بلقيس األسعدالسيدة    ·
 . أحالم حسوناآلنسة    ·
 

 زـــ املركدافـــأه 
 . حقل األبحاث النفسية ضمن أفق مجتمع حضاريفتح .1
 الثقـافي العربـي     لتراث األعمال البحثية حول ا    تكثيف .2

 .لميبمنطق ع
 على دراسات علوم العالم و نقل آخر منجزاتها         االنفتاح .3

 و االرتقاء به إلى مـستويات       العربيإسهاما في توعية الفكر     
 .حضارية

 . العمل على دراسة النفس في الحضارة العربيةتشجيع .4
 حركة نشر الدراسات المتعلقة بحقل علم الـنفس         تكثيف .5

 المجتمعي و التحليل النفسي
سسات الوطنية و العربيـة و العالميـة         مع المؤ  التعاون .6

 . و التحليل النفسيالمجتمعيالمعنية بثقافة علم النفس 
 

 زـــ املركاتــنشاط 
 : في قاعة االونسكومحاضرات : 2002-2001 سنة 

 .من هيتنتون إلى فوكوهاما:  أو صراع الحضاراتحوار .1
 . النفسي و األزمة االقتصاديةاالكتئاب .2
 فسية المجتمع العربي األب و أثره في نإذالل .3
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