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 بروفيســور يحيـــى الرخـــاوي
 rakhawy@rakhawy.org  - mokattampsych2002@hotmail.com  
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  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  نالحمد هللا رب العالمي

  مالرحمن الرحي

  نمالك يوم الدي

  نإياك نعبد وإياك نستعي

  ماهدنا الصراط المستقي

  مصراط الذين أنعمت عليه

  مغير المغضوب عليه

  نوال الضالي

  ظمحفو   نجيب

  ظنجيب محفو

  ظنجيب محفو

 30/5  
   

     

  :القراءة

  ايا عمن!! ياه 

  موكأنك تعلم ما أنا فيه هذه األيا

  !!ياه 

  .وكأن التدريبات هى صالة موازية

  !!الفاتحة الجميلة بكل أسرارها كاملة بال نقصان 

  :سبق أن وردت كلها أو بعضها بشكل متواتر كما يلى

  2010-1-21: نشرة) 7(ورد هذا النص فى صفحة التدريب رقم          ·

  ، 2011-9- 8 :نشرة) 36(ورد هذا النص صفحة التدريب رقم          ·

  ،2011-11-17 :نشرة) 44(وفى صفحة التدريب رقم          ·

  ،2011-12-15  :نشرة) 49(وفى صفحة التدريب رقم          ·

  ،2012- 1-26 :ةنشر) 55(وفى صفحة التدريب رقم          ·

  ،2012 -  2 - 16 :نشرة) 61(وفى صفحة التدريب رقم          ·

  2012- 3-29 :نشرة) 67(وفى صفحة التدريب رقم          ·

  2012- 6- 14: نشرة) 80(صفحة التدريب رقم          ·



 2

  2012-8-2: نشرة) 87(صفحة التدريب رقم          ·

  2012- 10-4: نشرة) 97(صفحة التدريب رقم          ·

  ففهل عندى ما أضي

  مإهدنا الصراط المستقي"

  مصراط الذين أنعمت عليه

  مغير المغضوب عليه

  "وال الضالين

  نآمي

  اادع لمصر يا شيخن

  وأنا أعرف أنك قريب منه وحبيبه ادع أكثر،

  .وسوف يستجيب لك ولنا

  
< <

< <
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 10 : ى تاسيسهــــــــافي ذكــــــر

  

   تكـــــــرم   ...شبكة العلوم النفسية العربية
  

10<<V]<ð^Û×ÃÖ]<‡†e]<àÚ<l^é’~�h†ÃÖ]<°éÞ^ŠËßÖ  

  :بلقـــــــب

 <>áç{{{{~‰]†Ö]<í{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{×ÃÖ]<ê{{{{Ê>   
  

www.arabpsynet.com/Rassikhoun/RassikhounCongrat.pdf  
  

  :الطب النفسي 
  

  عدنان التكريتي  - صادق السامرائي   - محمد أحمد النابلسي   -  احمد عكاشة  - يحيى الرخاوي
  

  :علم النفس

  أحمد عبد الخالق - قدري حفني - علي زيعور - مصطفى حجازي - عبد الستار ابراهيم 
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 رقيـا بالعلـوم النفسيــة بيعربـي نحـو تعـاون أكاديمـي  

www.arabpsynet.com/Documents/DocAPN10Years.pdf  
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