
2 
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  التحليل النفسي في حقول البطل كما الحديث المؤسس و األسطوريات و الشعر: الثالثةة  المعاين

  الغريزي والغورّي والمثالي واألخالقيالجلسة الثالثة:  
  ب) داخل قطاعات وطباقـات الجهاز النفسي للشعر ( والفن كما األد 
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 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) – شركة المطبوعات للتوزيع و النشر( يطلب الكتاب من   

  

 

  اتـــــــــــــــمقتطف
  
  
  

  طاعات وطباقـات الجهاز النفسي للشعر ( والفن كما األدب)ق داخل الغريزي والغورّي والمثالي واألخالقي الثالثةالجلسة  
 
 

� ا����� ا���������، �ّ����� �����*�ن ��()� أن % � $� #"! �� ّ�دا �

 .و�)"�ة ا�,��#�، أو ا�*���� ا�"�+ّ��

 **** **** 

�7 ا��5�6#�ت ا��� ��4$� ه�� �"�ر���2، وا�1* �ف ا�"�ع أو ا�.ّ� 

��آ�=�ت �7 : ا���7 وا���7�ّ، ا�,ّ� %ه�:� أو وا�6)�; (��2، :9آ+ �

ا�$�+ %ه�:�، ا%@����� وا��?�4�ّ، ا%ذ#��� وا%������، ا�.ّ�� 

 A�+Bا���ر وا��6ء ، ا���� وا���2ر، ا� ،D$�6ود وا�+E6وا����6، ا�

F�� وا�+

 **** **** 

�)� ���)�� ا���L6 �7 ا�1)�6ل �)J ا�6�E���ت ا����4Eّ�� ا�I+ى آ�!ح، و

���� ا� )+ ا�)+�� ا���ي، �7 ا�I!ل  �) ،NO�Pو�� أ Qأز�� ا� )+ ا����

�� وأ�,�  ،��Pا������ ا�+و ���(� ا���� ا������ ا�?��ّ��، أو D�P ا�

 ا������ ا��,�ر��

 **** ***** 

�*7 ا���ر وا���(F ��ا ا��Uآ�� #�D أّن (ا� )+ان)، أي ا� )+ 

O�Pإ������� و D@ا������ أي ا�ر �) ����) W��(� ،ا����Xور �� ����

ا��)�4+ #7 ا%���ن و�7 ا��N، و#7 دورW وأN��=1، و�� �*�ن، و�� 
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� و���F�E أن �*�نّ�� 

 **** ***** 

�*�ن ا� �#+ ا������ف ر�Lا ����ّ+ر أ�,� آ�6 ا%�)��ق وا%#��ق �7 ا��*�ص 

����1Uا��?�رب ا�� Dا�\�ل، ا� Dن ا� )+ ا�6)�2د، إ��,Pأ Dا� Dإ� ،

 Nذآ�ر�� ،NE�ّ�:و N��ّد�Pا N���@ ن ا�ب ا�9ي�# Dا��+دوس ا��6"�د، ا�

 ا��ّّ���� أي ا�!:,�(+ّ�� وا� �@��ّ�� و�1دN��"]!# ،N��ّ ا����6�2

 **** **** 

:��"� DEB�: ;O ا��6ر�1 ا�)+��� ا�+اه�� (� ا� )+ا�ّ��، (� 

; #7 ا�9ات ا� )+��ت أو ا�X)�ر��، ���4$� ا� )+ (� ا�)�د ا�)�

 �) N:ا� )+ّ��، و���4$� ا� )+ (� ا9�1وات ا������ و:6ّ̂��2 و@�� ذا

�24P وآ����2، و(� P,��2 أو �2��O ا���يّ ا��2�ّ:�، و���4$� ا� )+ 

N��)!:و N��_وأد N:ذا �Iدا ،NBو:�ر� N���� N�#و �I7 دا� (� ا���

 ***** ***** 

��\�، @�Eع ر(,N ا��Iوا ���"�"�ن #�D ا�9ات ا�)+��� ا� )+، (� :?+

���)��6 وا�ّ���#�يّ ، ������ت ا�)�;، وا�6)+(ّ��ت،  �4P ،ا�6)�\+ة

 ،F@را��� وا����آ����، و(� ا��ا�Eوا�� ،(�"�E�6ا� =) ّا�+���5 aE�6وا�

��4� اL2�%ام  آ�� ��*+ :"��+�� ا�)��� ا�6)�2د �� )+، #�� ا�)+�� ،

ا�6+ض أو ا���B�B ا�9ي أNO�P ا�+[�c ا��,�ري، و( � ا�)"� ا%�1+ا:�?�، و

�� وا����E ا�����ّ�� آ�6 ا�"2+ّ�� وا��4را����[��.�� ا�)

 ***** **** 

�"� آّ�� @� �I+��، ()! و@�% وأ�!، ا� )�ر ��%6f=��ن وا%���6ء، 

��� +Igاف ا+�#����%�I!ف، و ��"P اعLا�� D�# رة�"��� و

 ***** **** 

�، �)+ف ���1 #�� أّن ا�6�+$�?# N�U����$+ا��، ��\�ف  h6ّ,� آ�ن% ���

 Dو1��آ�ت أ@+ب ا� A@ت %آ��ّ��، ��ا%�P ��# ���1 و�"+أ ،A�+.�+f

��N ا�D ا�F@ّ��6 وا���U6س �7  ) اE5%+ا��ّ وا�!���Uف (D�P % �"�ل ا�!�1يّ 

 ���+) �) c�����ا��� �E�����6ى %آ�ن أو �)�د�� � 2+ة  ��6��# ��ّ�BX

P ���fا������ "�4 ا�!آ��ّ�� ا��+و���� �� ا�!آ���� ا�

 ***** **** 

� ا��6ر�1 ا�)+��� ا�+اه�� (� ا������ وا� )+ إ���ّن ا� )+، 

 ��ّB�67 ا�# i") cوا��*+، د(�ع #7 �� ه� ا%���ن، آ� إ���ن، و��

ة، ا�����ّ +وا%����6ي، ا�)�ا��fّ وا��)���f، ا��1U6وي وا���

 وا��4ّ�6و��

****  **** 
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 ّ��������ا� )+ :�*�+ و:��U (� ا�)!["�� ا��� ��:j ا���م ��*��� 

وا��g، وا�ر@�م وا�زرار، و���)"��� ا��?�ر�� ا%����1#��، وا����ك 

��� ا��� _�ت B ����N ا�?F�6 (� آ� �Xء، و� �� Q�P ���(E"ا�����6 ا�

�E، وه�س ا%@���ء ا2�1!آ��، (�@�ة ا��+��، ��*��� ��%#!�� وا#!م ا���

 وا� +اء، وا��و%ر�� أو ا�����ر ا��6f�Eّ و@���1 ا�)�6 وا�^+وة وا���رة

 **** **** 

دا�I ��2ز ا� )+، :*�ن ا�)!@� ��7 ا��#� وا�!و#� #!@� ��7 ا��4دي 

���5ح (و��7) ا��(�7 أو ا�!�)N�# +4ّ وا��6E6ر  N�# +4ّ(6ا�6)�7 وا�

ب ا������ ا�و�D (� ا�)6+ ا�����E إن أو ا�$�ري و��+�4ّ1ت ا��?�ر

 ���l أو ��?�6#� وا���ر�h وا��$�

 **** **** 

�m5ّ ا�?��ّ�� ��7 ا��#� وا�!و#� ا�?��ّ�� أو ا����#�ّ�� ��7 ا��� وا��� :

 U)�*ا����6ر ا��6�6ل، و�� D�(6ا�6* �ف ا�.�ه+ وا� D�(67 ا��� ،D�#ا�

 ّ������ ا��+ا#�� ��7 ا�9ات وا�9ات ذ�n آّ�F� N ا�?��ّ�� أو ا�9ه�

 ا�6^����

 **** **** 

ا�ه; ه� أن ا��� ا�#�D، وه� ��B��� #7 ا�9ات ا�6^���� و�9آ+ة 

 �ّ̂6�: �2�U� L�6�: ،���!����� ا� )+�� ا�)+B ا� �I�2، دا�

��[� ا���6+آ� ا��6@�ة ���6^� وا��+��� ا�6^����، و���I!ق "���

أم ا����"�7 ��ّ���7 أرو�7���ّ آ���ا و����*�6، و����E ا� )+اء 

 @�د��7 �7 ا��ار ا�)����6 �� )+

 **** **** 

 D�# ا���7�ّ وا%����ح D�#و ،���Pا�+و D�# ب ا� )+ د(�ع ود����?P إن

ا�6!ك وا����� وا%%ه�. وآn�9 (�� ّ)+ ا��6?�ب :,��� �������� وا� �2ات، 

ا�?�6#�، ود�Iل (� #��;  وذو��ن ���+د (� ا�?�6#� وا��,�ء ا�����ّ 

 ا��)�Af ا�)�م وا�� �رك ا�?�6#� وا�6 �+آّ�� ا�����و��

 **** **** 

��$�ذ و:�4د��� و� �+آ��،  W+��)�د إ�P D?�ب ا� )+، �oآ�W و��

�� ���2 ، و%I,�ع ��E6ا� �#�E�� ��Lر� N�ّ(� .ا�6+أة ��# Aب ا���?P

��# (A7 ا���) وا����� ،(; B7 ا�� ) ا� �6خ ��@ Aب ا���?P ....ه�

 a41 �6آ ،Aوا�� .A�lو� ،h�� �� ري�E1أ ّ���I �1+يّ أو �?P7�ّ وLر�

أن n�: ����P ا����� ( ز�)�ر، ا������ ا����� ��9ات ا�)+���)، ه� 

�+آL ا�+وح (� ا�?��، وه� أ�,�، آ�6 �ّ+ أ#!W، ر�L ����ّ ��96ر 

B 92ا ا����q ا�+و���P :���ّ+ وا�Q�ّo6، �����ة وا���c وا���c. و
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A���� A�l� �*P 7�L�L# 7�� .ا����� :?+ي 

     

 **** **** 

إن ا� �#+ ، (� ا�!و#� ا�^"�(� ا�)+�� ا%1!�� و�� @�4 ا%1!�� ، و(� 

ا�I ��� D�# �1��%ص، ه� �7 1!�� أو �7 أ@+��ء أو �.+اء �N ه;: ا�*�ه7، 

� أو ا��2[;، ا�$�وي، ا��6+وك ا�)ّ+اف، ا���4، ا���[� ا��6?ّ�ل أي ا� +�

(� ا�"��ر وا�6��ر، ا��Eّاف، ا��*�;، ا�9�6ر ا�46 ّ+ ( @�: زر@�ء 

� ا�6)+(� ا�آ4+P�\ ،;��(ا�����6)، ا�  

 **** **** 

ا� �#+ ه� �7 � +ع ����+ أو ا��+آ�، ����)� وا�"�ل، ���*!م 

وا��ارس  ه� ا�)��; وا��c�1U وا%��اع. وإذ ه� � )+ و� )+، (�� �#+

�� )�ر��ت وا���%ت، وا%�I!��ت ا�9ا:�� آ�%��)�%ت وD�ّX ا����ا���ت 

 وا�c�1�P ا�4 +��

 **** **** 

ه� ا�*��6 ا��� :)DE آ�1; �� �ء (�$�و ا� �ء ����دا �5�6)�، ا� ّ)+  

5�I)� ��6)+(� وا%رادة. وا� )+ �)N�� D�(� �E آ�6 ا��$�، وه� ا�*!م أو 

��7 ا�9ات واIg+، وه� ا� ّ+�)�، أي ا�"���ن ا�9ي �"A ا���ا\�ّ�� و i�1ا��

 (� و�N ا�)�A و�F�6 :���+ ا����ة 

 **** **** 

إذا و�� (� ا�"�X ���4#+ أ@�N� j6 ا�(+اح وا�24?�ت. ذ�n �ن 

ا� �#+ �$�ّ�� وا��1ّ�� و�)+(��، ه� ا���4 ا9�gاآ� أي ا�)��; 

و��F4�� ،r4 و��j4^�  ،�6 ا�)�رف، ا��*�; ا�9���6، ا��E4 ا�9ي

s4و�� c4�� ،L4�� 

***** *** 

ا�"���ة ه� ا�� ��ة او ا�� �دة وا��6 �دة، وه� �?F6 ا���4ت أو ا�6,�رب 

 Wد��ا��4وّ��، ا�1?�#� أو ا��?�)�. ه� #�4رة L�� 7#ل �7 #�ة أ@��م، و�"

 :r��4 (*+ة وا��ّ*7 (� �*�ن وز��ن

 **** **** 

?��ّ�� أ��م ا������ ا�����، و�*� A ذاك (�را �* A ا� ّ)+ أN@�6# ا�

و��9 ا�?��� ا�و�D. وا�A�+E ه�� ه� أّن إI+اج ا�?���ّ ا�6*�4ت 

����Lاج F� ���X ا��6�4 ا��4B6ءة  ،u)��6ا� �#+ ا� ��# ، aا(+��

���، أو F� D�P ا�"2"�2 وا�,�*� ا�*�4+ة ا��� ه� �n�9 آّ�N ا���6

 �� ;O%��:"�م آUوا��� د(�ع، و:$B� ��E?� أو ���6ر ذ�� وX)�ر 

 ����# n�,� أو ،n�,� ّ��م. @� :��� (� %و#� �7 ���4ّ; أو���



6 

 

 و:�ّ�)�، ر_�4 ����2ّE+ وا��4��;

 **** * **** 

، و��Fّ1 اg(�ق وا�6)+(� �����%ت ه��، ا��������c @��+، وه� _9اء و�"�ّ 

 �"�ا������ وا�#�6ق، ���$�ر��ت وا%�?+ا�Pت، ���+��ز وا�)"�. :

ا� )+ ا����F ا��46ع ��#��6د ا��)ّ�; #����v  Dجا%�1)�ادات وا��26رات 

 ،hوا%���1، وا���1 و#��م ا���ر� ���� #�; ا���c وP"�ل #�; ا%���6ع 

�� D�# ����ا�� �� D�#وa6ّ(� L�ّ6� � 

 **** **** 

Q�P أّن ا� )+ إ��اع واآ� �ف، ا�I+اع و��4غ، (�2 ����ّ+ ���"�ا��7 

 D�X �) ��ّ+"4(�2 ا��� :�*; ا���# .�(�����P ا����ة وا���6د�7 ا�ّ

 �?�ب6وه9ا، �$�+ إ_��ل دور ا�!و#� وا�6*�4ت ا�

 **** **** 

���)���ء وا��ّ��" أو " ه� إّن " @�� �n4" %�+ئ ا�"�c، أو " �� دار �ّ�� 

 7# ،�����P 4ّ+ #7 #"�ة(� r���_�در ا� )+اء �7 ��+ّدم" ا�h، آ!م �)ّ"� 

 ،ّ����Eا��+دوس ا� Dق أو :�ق ا��X Dو ا��ه��6ت، إ� L�+و ا� ��B�6ا� Dا�

�"�[�، اv�4 ا��������ّ��ت وا%�1)�ريّ وا�����6ت )�D ا��Oي ا�م ا�66��ء 

���ات ا�و�D �7 ا�)6+، وا�!#"� و�� @�4 ا��$� (را: وا��E1ريّ، و��Pة ا�

:���+ ا���Eرا��� ا�)+�ّ�� ا�+اه�� ��6 �#+ وا���ا\��� (� ا���ع 

 ا�4 +ي، أ�,�، @�: @�ل ا������ ا����� (��2 �2��#)

 ***** ***** 

 n�9) .ّ�6ري�I%ا�!و#� وا��(�7 وا +?ّ��� ���Iو ��Lن ا� )+ ر��E�X

،��إ���21، وآ�6 �!ك. إ�N ا���P ا��Bص ��� �#+، إ�N  ا� �E�ّن إ�?�

ا�"�; ا��4B6ء ا�F��2، و@�Eع _�+ ��L��6. إN�ّ ا�"���ة ا9Igة 

����*ّ�ن، وا���Eر ا�9ي �6�B+، وا�6)+(� ا%�6�Iر�� ا���[+ة ��� 

u2�� إرادة أو +�$� ا�B+وج �i4ء و#��ّ��، 

 ***** **** 

�D ا��������� ا�"�[;، ا���7�ّ \�رت ا�^�رة #�D ا�ب : ��6 أ�,� #

وا�����، ا%��2 وا�$��4، ا��6هّ��ت وا�^�ا�j، ا�a�E6 وا�?�اه+ ا����Bة. 

ا���ل ه9ا، ("� ا���)j ا�)����ّ��، وا�"��ا�� (� ا�+(J وا%�$�ء 

 u�ّU�: ا�ب D�# أ�,� ا�+دود ا�?9را��� ا���  وا%����1ر. (� (,�ء ا�^�رة

��� وا�����و��  _�ت آ�2�U :�*; ا��,�ء،B و:��*; ا��#� وا����ك (� ا�

     آ�6 (� ا�F6�?6 وا��*+.

 ***** **** 
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(� ��*�(=� @�4Eّ ا��+اع ��7 ا���Lن ا�+اه7 ا���6"4!�� وا���Lن 

��7 ا�"�7��6 أ a�+وا�+اآ� ا��ا[+ي، ��4$� ا���  ;O ،7�ا�ب وا%

 ��4دل ���4���62$� أن ��P F�6�� ا��!_� وا%@��ء أو ا��94 ا�6

 **** ***** 

��ا�E1 أوا��� ا��"J ا��4�6دل ��O 7"�(� ا��*�\�  +2E4$� ا����

وا��+دو��1ت ا������� و��O 7"�(� ا� �2دة #�D ا���Lن ا��ّ��ل ا�^�[+ 

a)وا�4! أ 

 ***** ***** 

�)� ا��2E+ ا�^"�(� ا��,�ري -���$4-  Dا��"� (ا����ل �7 ا�ب ا�

�u أو ا�����4�4E، �"� ا���6ه� �F ا�ب ا�D ا��6�� ا�����، ا�6)�

ا��)7�ّ ا��6�6ه� (� ا��6��) �7 ا�ب ا��"���ي ا�D ا��"� أو ا����ل 

 Dا� ،���Bا�ب ا� Dيّ ا���6+ر ا��6+ر، ا�L�+ا�ب ا� Dا� (ح+Eا�)

7� ا�)!["�� ا��,�(+�� و��c ا���E+�� ا%ر_���� ��7 ا�ب وا%

 **** **** 

ب. و�)ّ� ا��6ّ+د #�D ا�ب، وا��6ّ+د #�F)�� �E�1 D إذن، @�� ا�

ا�6)ّ�;، و�E�1 ا�)�*+يّ وا�+[�c و�O 7; ا�#�D�#��) D، :6+دات 

 D�# ،��ّ��و�Oرات #�D آّ� �E�1 و@��، #�D آّ� (*+ أ��يّ و#�[�� أ

أ��������� أ��ّ��. ه��ك ��4$�� أI+ى. ���j أآ^+ أو أ@� �7 أ��2 

��"�@�: ���B�: 

*** **** * 

إن ا�"+اءة ا���4�4E % :)�م ا�J�+6 وا�!�1يّ، ا�E,6+ب أو ا�9ه���ّ، 

�� أو ا��6?+ح. (��)��L وا�)?�ز، ا��6+ّه� وا�L2�6م ا�6*��ر ��ا�)

� �EIب ا���� ا������ وا��,�ر��، �)�د ���ا�f�B+، �)�د :Uه��N أي، 

���N أو ��N��U (� P"� _�+ �)�د ���l، و(�+: ،N�"\ أو N6��(:  ��ّ"]!#

إ�?���� و:)�F� ���f ا�9ات، و�F اIg+، و765 ا�����و�� ا�������6 

 7����B� ار+P7 أ��ا�����4ّP �P و:"��+ا ��)�ا�� ا%���6#�� ا���6و�� 

 �� �رآ�7 

 **** **** 

�4 ا�����، و(� #��م ا�����"� @��j ا��6ر�1 ا�)+��� ا�+اه�� (� 

و\�[�4 �",��� ا� )+ �Q�P 7  ا�!و#� ا�^"�(�، :���!ت ��6 ��()�

  N:L2أ� ،"Nو"@�ا��� N����)و N"E�� ،N"]�"Pو N�!#أ ،N5+_و N��"P

N� �\�B�6ء ا��P%وأوا���ت ا��(�ع وا 

 *** *** 

�7 ا�6?����ت ا��� @�2���ّ ا��6ر�1 ا�)+��� (� ا������ ا����� �� )+، 
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��\� ��)"� ا������ B� �6?(اع، @���س ��ّ+��ز، و���ا��,�رّ��، و�!

��ت و\�ّ�� �!�?+ا�Pت ا������ ا%���6#�� (� ا��#� وا����ك #�� �B :و

+( ��� ا��46ع و�) داI�ّ�� ا� (+ وا�ّ�� ا������6 

 **** *** 

 A�)!: �) ص�$��� ،��:� qّB ا�)"� ا������ ا��,�ر��، #�� ا�)+

�و_�، وأد_�ل ا�!و#� ا�^"�(� �� )+، و���?�رب ا� )+ا[ّ�� ا�@�م وا

 أو �l\�ل، ��6)�"�ت وا���Eل �� وا�ز��ت وا�6*�4:�ت وا%�?+ا�Pت

 **** ***** 

ّ�� ا��,�ر�� ه� ا������ ا��$��+ا�ّ��، أو ه� @�ل ���� �إن ا���� ا���

و#�����6 _9اؤW و "#�ا���N��ّ" (���� ا��)L�L ������ ه� ا%ه��اء 

 ����� (= ا���يّ) وا��+ا�6Pا��,�ري، أي ا����ل ا�D ا��4�6ويّ ، و:�IL; ا

 **** **** 

�� ا� )+ّ�� و�����6ه� (� ا� )+، ����#�، ه��، ��*��� c���!(ا�

��#��6د ا� )+ #��  +2ّEوأوا���ت ا�� c���!(وا������ ، ا� �������

���ّ��، ��اح ا� )+ #�D ا���� ا���(�ّ ، و(� : ا�د#�� آ�6 ا�وراد ا�

 ، ا�+�Oء وا���اد ا����B[�، ا�h.... �6"�د، ا��)��L وا�6}:;ا�

 ***** **** 

�����E6)� أو ����?�ء ا�)�م ا�D ا� )+ ور@ّ�� آ�ن ام  c���!(ا�

ا�*�+و���. وه�� #!ج ��رك �?�#�N ا�QP�4  #7 ا��4��; وا%ر:��ح (� 

ا��Lه�ت وا���Lرات أو ا���1ر، (� ا���P�4 وا����، و(� ا�D2"6 أو 

�"�ر �� ه� #!ج أو :2ّE+ �*�ن ����6�ّه� (� ا� )+  ا��u... وه9ا، أ�,�،

ا�6"�وم ���B6وف وا��26دات، وا�ّ+ا(U��� Jس وا%��1!م ا����9ّ أ��م 

 ا�"�اه+ وا��EIر

 

  ات ذات صلةارتباط
 دليـــــل  االريكـــــة...
http://arabpsynet.com/Alarika/IndexAlarikaAlArabiya.htm  

 االريكـــــة... على الفـايسبوك  
https://www.facebook.com/AlarikaAlArabiya/?ref=bookmarks  

 دليل  اعمال على زيعور على " شبكة العلوم النفسية العربية " 
http://www.arabpsynet.com/DocZayour.htm  

 نــوي  االول  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــةاعمال االستاذ زيعور في األسبـــوع الس
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm 

***   ***  *** 

  )  رقيا بعلوم وطب النفسنحو تعاون عربي  (  شبكة العلوم النفسية العربية
  /http://www.arabpsynet.com -  الموقع العلمي

  http://www.arabpsyfound.com:  جر االلكترونيتالم
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  ***   ***   ***  

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  علـــوم  ات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  ـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـمفور الراسـخ فـي الفـلسزيعـ  

  أشرف على العدد: جمال التركي (تونس )

  
 نسخة الكترونية -   رابط شراء العدد

  ( يتم إرسال رابط التحميل مباشرة بعد الشراء)

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3 

  ( تحميل حر بعد التسجيل)   الفهــرس واإلفتتاحية   رابط -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3 

  ( تحميل حر)  العــدد   رابط ملخصـــات كامــل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14-15/eJbs14-15.HTM 
 

  

***   ***   ***  

 :الرابــــــع السنــــــوي الكتــــــاب إصـــــــدار
 " الكــدح مــن عامــا عشــرة اربعــة انجـازات:  ـن.ـعـ.شـ" 

  ) االنجازات كامل  شامل(
  
  
  
  
  
  
 

 

 ) االنجازات كامل(  الرابع السنوي الكتاب  تحميل
 "العربية النفسية العلوم شبكة"   موقع من حميلالت -

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet14Years.pdf  

 "العربية النفسية العلوم مؤسسة"  لـ االلكتروني المتجر موقع من  التحميل -
://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=296&controller=product&id_lang=3http 

 

  


