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إن مشاعر القصور و الدونية و الوعي بالهزائم و التبخيس المستمر لقوى الذات العربية و قدراتها و للنحن و لتجربتها في   
، و التوتر من جراء االنجراحاتالوجود الراهن و في التاريخ، و ما إلى ذلك أيضا من مشاعر بالحقد إزاء القاهر الوطني و األجنبي

الكثيرة المتكاثرة، و التقصير و الفشل في التكيف مع حضارة األقوياء في المعمورة، آلها عوامل ال تجد لها خفضا و ال تصريفا
تهمبذلك ترتد العدوانية و العنف إلى الذات التي تنشطر إلى جالد و ضحية أو إلى قاض يدين و يؤثم و يعاقب و إلى م. صحيا

 .يدان و يتلقى العقاب
إن العجز عن تدمير الصورة السيئة للذات، المتوازي مع العجز و اليأس أمام تحقيق الصورة المثالية للذات، هو شعور يرتد    

من هنا االنفجارات هنا و هناك، والهروب السلبي من خطر االندثار. إلى الذات المنشطرة و السيئة التوافق و الناقصة التكيف
إن في الحط من قيمة العرب، يأتي من العرب أنفسهم، أي في لوم الذات و تسفيلها و في إآبار العدو،. و من خطر التفكك

فتذوتنا في أعدائنا القواهر. إوالية تكيف سلبية ندافع بها عن أنفسنا، و نخفف من توترنا، و نستعيد التقدير الذاتي للذات
و من الوجهة المقابلة فعلينا... هي وقتية وهمية غير إيجابية " صحة نفسية" و توفير تصريف خلل في االتزانية، و تفريج،

التنبه إلى الخطر اآلخر يتمثل في التهرب من النقائص و العدوانية و مشاعر الفشل بإسقاطها على القواهر الخارجية و على
 .أعداء نخلقهم بأنفسنا بشكل ال واع و ألهداف ال واعية

 بريوت، لبنان–دار الطليعة  - التحليل النفسي للذات العربية –ور علي زيع. د.أ

 ددــــــــــعـــــــــذا الـــــــــــي هـــــــــ   ف
مل يكن يف �يتنا إعداد ملف ثان عن سيكولوجية العنف، لكن وفرة األحباث اليت تناولت             

العنف ة قراءة سيكولوجي�قدم فيه يف ملف العنف من أوجه أخرى حتمت علينا العودة للموضوع 
 لكنه أحيا�ا يكون ا يف ظاهره، الذي ال يبدو عنف)اخلفي، املسترت، املبطن(اآلخر، العنف الال معلن 

يكون تعرف بيسر عن العنف املباشر ويتم الأشد قسوة و ضراوة من العنف املعلن، ففي حني 
إال أن العنف الال معلن يتعذر إدراكه إال بعد أن  ،ضهقب اإلفالت من الذات منه و باإلمكان محاية

تظن أ�ه اخلري كل ف يطلقه صاحبه مبتسما بطن إ�ه عنف مته، بعد أن يقع ضحي،اإل�سان بحييط
اللعب "عن ) مصر(يحيى الرخاوي لاستوقفنا هذا النوع من العنف الذي استهل مبقالة ... اخلري

أصبح من املمكن أن �دخل إىل الوعي برامج  بني كيف" و أسلحة الدمار الشامل... بالوعي
مقحمة ليست بالضرورة لصاحل التطور أو الوجود األرقى أو اجلمال أو اإلبداع، و كيف من املمكن 
أيضا ختليق غرائز استهالكية  قاتلة، إقحام غرائز أيديولوجية زائفة، جتميد غرائز دينية راسخة، و 

مايفعل الساديون أو العابثون حني يقحمون فريوسا مهلكا حشر معلومات اغرتابية مدمرة، متاما مثل
 و التقطيع و التشويش، يتم باخلبث و شتيت، ليخلص أن اللعب يف الوعي يتم بالتيف الكمبيوتر
 آليات اإلغراق باإلحلاح املتمادي و التكرار  معتمداالوعود و دغدغة الغرائز  منفصلة، الكذب و

التهميش و عرض القضايا الزائفة و تقديم احملدثات اجلديدة، ليكون املتنوع و املالحقة و اإلهلاء ب
 و العجز و اإلها�ة و التهميش حتى ال يعود اإل�سان إ�سا�ا أصال، التبلدالناتج بالنهاية املراوحة بني 

ظاهرة العنف "و من عنف اللعب بالوعي إىل . هذا إذا ما بقي على األرض دون ا�قراض
مبينا أ�ه أحد) مصر(يقدمها قدري حممد حفين لوجية من منظور مقارن يف رؤية سيكو" السياسي

احلاصـل  الخـتالل   ل العدد اخلامس من الة اإللكرتو�ية متأخرا عن موعـد صـدوره                         يأتي 
قـد أ�نـا وصـلنا إىل مرحلـة مـن التـوازن       ت إىل حـني �ع    ، كنـا   اجلهـد و كثافـة املـادة العلميـة         حمدوديةبني  

 لبوابـة الـشبكة،   دوري التحـديث الـ  و إعداد الة جهد�ا و مسئولياتنا جتاهفيق فيها بني  التو �ستطيع
ــآخر أخبــار العلــوم النفــسية العربيــة   إىل جا�ــب مــد بريــد ( ــدوات، :  قائمــة املراســالت ب مــؤمترات، �

 علـى   )دينـامي (خطأ ما كنا �عتقده لتعاملنا مع واقـع متحـرك             تبني  لكن .)...دوريات، إصدارات 
مواصـلة  يف  لنـا   خيـار الو مبا أ�ه تنا،  طاقاتطلب جهدا يفوقب، يتطور بسرعة تفوق قدراتنا و ي     الوي

هذا العمل سعيا لرفـع مـستوى لياقـة �فـسية مرتديـة و حرثـا لواقـع �فـسعربي بالدراسـات و األحبـاث               
إن  ف .)النفسيةإبرازا للخصائص املميزة ملمارساتنا و رمسا ملالمح املدرسة العربية للعلوم           (امليدا�ية،  

مواصلة رسالتنا العلمية ال جدال فيه، خاصة بعد أن أضحت بوابة الشبكة من املصادر األساسية   
للبحث على الويب يف ميدان العلـوم النفـسية العربيـة، و بعـد أن حظيـت الـة اإللكرتو�يـة بالتقـدير                       

تـدعو�ا  " املكاسـب "كـل هـذه     . الذي مكنها تبوأ منزلة حمرتمـة بـني الـدوريات النفـسعربية و العامليـة              
للتمسك مبا حققناه آملني جتاوزه الحقا األمر الـذي يتطلـب تكثيـف إمكا�يـات أوفـر و تعزيـز الفريـق                
العامل حفاظا على مبدأ االستقاللية و احليادية العلمية الذي التزمنا به، و لن يتسنى ذلك دون ولوج     

هذا و إن متكنـت كـل مـن الـشبكة     ) لدوائيالعلمي و  ا (خدمات االشرتاكات  املدفوعة و اإلشهار       
 أداء فقـد ال تـستطيع مواصـلة   ) املعلـنني و املتـصفحني  (و الة الصمود طيلـة هـذه املـدة دون دعـم           

رسالتها مـستقبال دون ذلـك، إن أي مـشروع مهمـا كا�ـت �بـل رسـالته و أهدافـه و مهمـا كـان دعـم                    
ى مـوارده الذاتيـة فهـو إىل زوال حتمـا إن            مؤسسيه، إن مل يستطع يف مرحلة من مراحله االعتمـاد علـ           

 .أراد التمسك باستقالليته و بالنهج العلمي الذي رمسه بعيدا على الوصاية و التبعية
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 كما يعرض قاسم صاحل .اإلطار السوسيولوجي املفسر هليمنة ثقافة السالح على الطفولة العراقية
 الرتبوي العربي يف صياغة عقوال ملسؤولية النظام "صياغة ثقافة اإلرهاب"يف قراءته لـ ) العراق(

و جعل منها عقوال ال ترى إال الذي أمامها يف خط مستقيم و " حتاور"ال أن " تستقبل"عودها أن 
هذا إضافة إىل أن اغرتاب الفرد العربي عن سلطته جنم عنه . إن استدارت فبتوجه من سائسها

ني القديم و احلديث قسم �زع إىل فقدان املعنى و اهلدف يف احلياة فصار معظم الشباب موزعا ب
ا و خنتم هذ .ماضوية سلفية و قسم إىل حداثوية مغرتبة ممثال كالمها االغرتاب عن اتمع و الذات

قراءة سيكولوجية لفارس يف   عنف االستبداد و احلرب آخر من مظاهرا عن البطالة كمظهرامللف
املعطل قسرا عن العمل هو عقل " دمييةالشهادة األكا"أكد فيها أن صاحب ) العراق(كمال �ظمي 

قطع �سله الفكري و عطلت �زعته االجتماعوية للتفتح بعد أن ا�درجت جهوده لبناء شخصيته 
العلمية، مقدما لنا تقديرات مفزعة عن �سبة البطالة يف العراق واليت بلغت حسب تقديرات األمم 

ملي شهادات أكادميية عاطلني عن  كما يعرض �تائج مسح معلوماتي عن حا.% 72املتحدة �سبة 
 يعا�ون شعور حاد باحلقد و الغيظ و الرغبة بالثورة إضافة إىل % 80العمل تبني من خالله أن 

هبذه القراءات خنتم اجلزء الثا�ي  .أخاديد مأساوية ملثلث من مشاعر االغرتاب و النفور حنو الوطن
جهة �ظر اختصاصنا بعض األضواء عن آملني أن �كون سلطنا من و" سيكولوجية العنف"من ملف 

 .هذه الظاهرة اآلخذة يف االستفحال لعلنا �ساهم من موقعنا يف تفكيكها و التصدي هلا
 

ببحث لزياد  حافال بعديد الدراسات �ستهلها "أحباث و مقاالت"         يأتي الباب الثا�ي للمجلة 
 لدى الطلبة باستخدام "لتحصيل العلميتأثري التنشيط الذاتي للذاكرة على ا" نع) فلسطني(بركات 

مساعدات التذكر و قادحات الذاكرة خلص فيه إىل وجود تأثري موجب و دال إحصائيا الستخدام 
اسرتاتيجية التنشيط الذاتي للذاكرة يف التحصيل الدراسي ملصلحة الذين استخدموا هذه 

ببحث عن ) ليبيا( صاحل و شاركنا كل من عبد اخلالق جنم عبد ا و رعد رحيمالقادحات، 
 لدى طلبة اآلداب توصلوا فيها إىل تد�ي املعرفة بأبسط املعلومات "اجلوا�ب املعرفية ألمراض الكلى"

عن هذا املرض مقرتحني أن تقوم املراكز الطبية و مجعيات أصدقاء مرضى الكلى بندوات دورية 
معوقات " معمرية دراسة ميدا�ية عن تتناول األسباب، األعراض و الوقاية، و من اجلزائر يقدم بشري

 قدم فيها قراءة حتليلية لظاهرة تد�ي البحث األكادميي مقار�ة بزمالء يف "البحث العلمي يف اجلزائر
جامعات الدول األخرى خلص فيه إىل حتديد جمموعة من املعوقات املادية و الشخصية متثلت 

عدم تشجيع البيئة اجلامعية للبحث، عدم ية، املادية يف �قص إمكا�يات النشر، غياب املراجع العلم
وجود عالقة بني اجلامعة واملؤسسات االجتماعية األخرى، عدم التشجيع املادي على البحث، 

أما الشخصية فتمثلث يف . عدم تأمني العيش الكريم للباحث، قلة اللقاءات العلمية املتخصصة
واالجتماعية، االفتقار  ال بااللتزامات األسريةالرتدد قبل البدء يف البحث، واخنفاض الدافع، اال�شغ

إىل احلزم يف تنظيم الوقت، سيطرة  القلق عند التفكري يف القيام بالبحث، والضغوط النفسية بسبب  

أ�واع  العنف الداخلي املتمركز حول السلطة، املتميز بالرمزية و املوجه إىل الفرد بصفته الرمزيـة، فهـو       
ة، اإليثارية، و اإلعال�يـة و يـصنف إىل العنـف القـومي، أو االقتـصادي أو         ال شخصي يتسم باجلماعي   

إضـافة إىل العنـف العرقـي و اجلمـاهريي التلقـائي لـيخلص أن               ) متخذا صور العنف املـذهيب    (الديين  
إن اآلخـر إمـا عميـل مـأجور أو     : الـيت مـن أبـرز مالحمهـا       " ثقافة العنـف  "هذا النوع من العنف تغذية      

 مل يعد احلوار جيدي معه، فهو  خارج على األصول الـصحيحة يريـد لنـا االغـرتاب                  ساذج جاهل، إ�ه  
عن الواقع و ال ميثل إال أقلية و أ�ه مهما قال أو فعل فهو يظل يف جوهره كما هو مضيفا أ�ه ال خالص               
 من آالم العنف السياسي إال بالدعوة إىل التفرقة بني الفكر و السلوك و العنف و التعـصب و مواجهـة       

 .كل ما يناسبه مع رفع القيود عن احلرية الفكرية
 

) لبنـان (و يف قراءة سيكولوجية ا�عكاسات احلرب علـى األسـرة اللبنا�يـة تعـرض منـى فيـاض                   
هجـرة الفتيـات و هتجريهـن، هـدم بعـض      : و املتمثلـة يف  اليت طالت وضعية املرأة    الكثرية  للمتغريات  

مقدمـة بعـض احلـاالت      ) حـاالت ز�ـى احملـارم و العنـف اجلنـسي          (القواعد األخالقية و رفع احملرمات      
بعـد  (امليدا�ية، لتعرض يف هناية حبثها اآلثار اجلا�بية لالعتقـال بالنـسبة للزوجـة و األبنـاء أو األسـرى               

مستخلـصة ضـرورة رفـع الزيـف عـن صـورة أ�فـسنا و التحلـي بالـصدق و               ) بعـد التحريـر   / االعتقال
 خنـتم هـذا امللـف   و . يـال القادمـة للعـيش يف جـو صـحي متـوازن         الشجاعة من أجل مـساعدة األج     

 "اخلفـي    العنـف "لـــ  ) مـصر ( حييـى الرخـاوي    فيهـا قراءات موجزة لسيكولوجية العنف اآلخر يعـرض    ب
،  بــالرتك   العنــف ،  باحلرمــان   العنــف ،) فاإل�كــار  ( باإلغفــال   العنــف   منــها   متعــددة   أشــكاال   يأخــذ  الــذي 
 لـيس     الرباءة الكاذبة، مؤكدا أن عكـس العنـف         خالل   من   والعنف ،   باإلعاقة   العنف ،   بالالفعل   العنف 
،  اإلجيـابي اخلـالق       والعـدوان  ،   واحلـوار  ،   العـدل    ولكـن  ،   الرباءة   أو   الطيبة   أو   اللني   أو   الرقة   أو   التسامح 

 فيهـا أن التطـور الـذي شـهدته هـذه             مبينـا  "ة اجلنـون  صناع" يف   قراءة) مصر(يقدم قدري حفين    كما  
 صناعة ضخمة هلـا مؤسـساهتا اإلعالميـة و القمعيـة و      أصبحتحتىالصناعة منا مع تطور اتمع     

الفكرية، و هي تعمل من خالل إلغاء أهلية املواطنني و حتويلهم إىل رعايا ال ميلكون من أمرهم شيئا،                
�فـسهم بـذلك اهلـدف حبيـث يـصبح العـزوف عـن اختـاذ قـراراهتم                  و ذلك من خالل إقناع الـضحايا أ       

بأ�فسهم قيمة إجيابية حتكم تصرفاهتم  تلقائيا، و يصبح التـساؤل عـن األسـباب هتمـة ينبغـي �فيهـا و          
االعتذار عنها، و يؤول األمر كله ألويل األمر يتولون عن اجلميع مهام اإلعاشـة و احلمايـة كمـا يـرون و                       

 يشاركنا فارس كمال �ظمي العراقمن و . مع مصاحلهمم و بالقدر الذي يتفق      بالشكل الذي يروق هل   
 مــن خـالل حتليــل حمتويـات بعــض أعـداد جملــة    "االحـتالل و ثقافــة الـسالح  "بقـراءة سـيكولوجية عــن   

العـامل مكـان   "مصورة لألطفال يصدرها اجليش األمريكي، بني فيها كيـف يـتم إقنـاع الطفـل بفكـرة أن             
ق و احليطة و التثبت و كيـف تبـث مـشاعر التعـصب و الطائفيـة حتـت شـعار                     يستحق القل " عدائي

التسامح و التعدديـة، إضـافة إىل حماولـة تثقيـف الطفـل بـأ�واع األسـلحة و مـصطلحاهتا األمـر الـذي                      
 خالل  أربعة عقود دموية، مشكلة  يساهم يف تنمية قيم العنف اآل�ية مضافا إليها ما تراكم
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Editor  Letter  Š‹a@óÜbŠ@

 

علــم "حــول ) اخلرطــوم(ؤمتر الثــا�ي للجمعيــة النفــسية الــسودا�ية و أخــريا املــ) طنطــا، مــصر(الــنفس 
مـدخل إىل   ": كما �عرض يف باب إصدارات حديثة ألربعة كتـب          ". النفس التطبيقي و ثقافة السالم    

اخلـدمات  "و " مشاهد من على كرسـي الطبيـب النفـسي   "، "الوسواس القهري"، "سيرب�طقيا التفكري 
، خليـل  )مـصر (، حممـد شـريف سـامل    )اجلزائـر (يمان جـار ا   لكـل مـن سـل   "النفسية على اإل�رت�ـت   

و يف بـاب الـدوريات احلديثـة �عـرض إىل     )  سوريا–بولندا (و بسام عويل ) مصر(حممد فاضل خليل    
 ).�2004وفمرب ( 15 الد 2يف العدد ) األردن(ملخصات الة العربية للطب النفسي 

 اليت تقدمها سنويا "جائزة ابن رشد للفكر احلر"يفا بـ              يف باب جوائز دولية �قدم تعر
لشخصيات و مؤسسات عربية سامهت يف عملية تطوير اتمع املد�ي ) أملا�يا(مؤسسة ابن رشد 

حنو احلرية و الدميقراطية و احلداثة و اليت تسلم يف احتفالية ذكرى وفاة املفكر العربي ابن رشد 
 و البحث العلمي و املعرفة يف تطور اتمعات قبل بداية تطور الذي أظهر أمهية الفكر العقال�ي

 .أوروبا بعدة قرون
            و يف باب قراءات الشبكة �قدم ملشروع شبكة العلوم النفـسية العربيـة يف �ـسخته العربيـة          

                 ة آملـني ترمجـ   ) اجلزائـر (باإلضافة إىل النسخة الفر�سية اليت أشـرف علـى ترمجتـها سـليمان جـار ا
هذا النص إىل اإل�كليزية مع جتديد الدعوة للزمالء مشاركتنا ترمجة العديد من األحبـاث األصـيلة إىل            
الفر�سية و اإل�كليزية ذلك أ�ه ال سبيل إليـصال  فكـرك إىل اآلخـر مـا مل يتحـول إ�تاجـك البحثـي إىل               

من عامل ال مكان فيه ملن مل لغة يفهمها فالتقوقع على الذات لن يساهم إال يف تعزيز العزلة و اال�سحاب 
 .يفتك موقعا له يف دائرة الضوء

بعـرض  " مراجعة مواقع ويـب   "            بداية من هذا العدد �شرع يف التأسيس لباب جديد حول           
تبنـاه و   �، الـذي    )أمريكـا /األردن(و ذلك باقرتاح من �عمان الغرايبة       " الفلسفة اإلسالمية  "متصل ملوقع 

 أن يكون من األبواب الثابتة آملني مشاركة اجلميع بتقديم املواقع اهلامـة خاصـة    �عتربه موفقا و سنعمل   
و أن الشبكة تعج مبواقع اخـتلط فيهـا الغـث بالـسمني، األمـر الـذي جيعلنـا يف حاجـة ماسـة للتعـرف                  
 .على املواقع العلمية الرصينة اليت يوثق هبا و تقدم إضافة للمتصفح الباحث عن املعلومة الصحيحة

" ا�طباعات أساتذة علم النفس عـن الـشبكة       "        و يف ختام هذا العدد �قدم األبواب الثابتة             
تتمـة   إضـافة إىل     2005الـصادرة يف الثالثيـة األوىل لـسنة         " حباث الطبنفسية ألقراءات ملخصة ل  "و  

عربيـة و    مصطلحات احلرف األول من املعجم اإللكرتو�ي للعلـوم النفـسي بلغاتـه الثالثـة ال               ترمجة بعض 
 .الفر�سية و اإل�كليزية

 
...إىل أن �لتقـــي 

الشعور بعدم اجلـدارة، �قـص اإلميـان    :  تتعلق بـ أخرى معوقات   إضافة إىل . وجود مشكالت خاصة   
بأمهية البحث العلمي، واخلوف من رفـض البحـث مـن قبـل جهـة  النـشر، مـسايرة الـزمالء الـذين ال                         

اجلزائـر ليـست بلـدا للعلـم، صـعوبة احلـصول علـى              : نطق القائـل    ميارسون البحث العلمـي، التـأثر بـامل       
 لـيخلص إىل مجلـة مـن التوصـيات     .موضوع جدير بالبحث، وعدم امليـل إىل ممارسـة البحـث العلمـي        

إن األساتذة يف اجلامعات العربية حيرثـون       . جتاوزا للمعوقات ودعما ملكا�ة البحث العلمي يف اجلامعة       
إل�سان يبقى قادر بإصراره حتـدي املعوقـات و ال أدل علـى ذلـك مـا             يف أرض صعبة املراس و لكن ا      

علـم  "يقدمه لنا الزمالء العراقيني من أحباث، و ما البحث األصيل الذي قدمه لنا كمال فارس �ظمي    
 إال دليـل هـذا، حيـث بـني يف دراسـته أن العلـم و إن كـان                    "حنو قراءة تـصنيفية   ... �فس احلاسوب 

. غـري حيـادي يف تطبيقاتـه      ) تكنولوجيـا املعلومـات   (ة، فـإن النـشاط العلمـي        حيادياً يف مادته النظريـ    
ولذلك وجب التوكيد من منظور �فسي، على ضرورة جتنب اتمعات النامية اال�بـهار باملعلوماتيـة،               

 إىل أقـصى احلـدود مـن هـذه الثـروة            كما أن عليهـا االسـتفادة     .  أن تلغي تفكري اإل�سان    بإمكاهناألن  
" املعرفـة "لوماتية، سعياً لتطـوير إ�ـسا�يتها وا�تـزاع حقوقهـا، دون أن تنـسى أن الغايـة هـي                   والثورة املع 
التعدديـة اللغويـة يف الطـب    " يـشاركنا �عمـان الغرايبـة مبقالتـه عـن         أمريكاو من   ". املعلومات"وليست  

ة أمههـا   خلـص فيهـا إىل أن التعـدد اللغـوي حيقـق إجيابيـات عديـد       "النفسي و التعريب بالبالد العربيـة  
ــزمن احلقيقــي، إىل جا�ــب جتنــب        ــم يف ال ــة و اللحــاق بركــب العل ــى اخلــصوصية الثقافي احملافظــة عل
حساسيات اال�شقاقات  الداخلية جتاه التعريب و حصول  الطبيب النفسي على املعلومات  املوثقـة           

جة ملحـة يف ترمجـة      مع جتنبه إضاعة املال و الوقت و اجلهد يف الرتمجة إىل العربية مع الرتكيز أن احلا               
يشاركنا أخريا يف هـذا البـاب كـل مـن رمـضان زعطـوط و عبـد         . األحباث العربية إىل  لغات أخرى     

مقار�ـة  " ألطبـاء العـامني بـاجلزائر   دى اقابلية التواصـل لـ   "بدراسة ميدا�ية عن    ) اجلزائر(الكريم القرش   
ينــة اجلزائريــة و الفر�ــسية مــع بــزمالئهم الفر�ــسيني خلــصوا فيــه إىل تــد�ي كفــاءة التواصــل لكــل مــن الع 

ــة حــسب الــسن و أقدميــة املمارســة   و �عــرض يف ختــام هــذا البــاب  . اخــتالف دال للعينــة اجلزائري
، "و اإلحساس باألمل املرأة"، "املرأة املصرية و املرض النفسي   ": مللخصات بعض األحباث و املقاالت      

ــصام   " ــريض الف ــائلي مل ــالج الع ــو  ســيكولوجية اللعــب و عالق "، "الع ــه مبراحــل النم ــا   "ت ــن دالي  لكــل م
 .مصطفى، منال القاضي، حممد أمحد النابلسي و هنلة أمني أمحد

اجلمعيـة الدوليـة ألخـصائيي علـم     "            أما يف باب مجعيات العلوم النفسية فنعرض لتعريف بــ           
رامج عــدة ، و يف بــاب مــؤمترات �قــدم بــ"جملــة الــصحة النفــسية للمــسلم" و لتــهم "الــنفس املــسلمني

 لعلـم الـنفس، امللتقـى الـدويل اخلـامس لوحـدة األحبـاث النفـسمرضية         21املـؤمتر املـصري    : مؤمترات  
، مـؤمتر اإلرشـاد يف الـدول العربيـة          )تـو�س (، املؤمتر العلمي الرتكـي الرابـع الضـطرابات القلـق            )تو�س(
 ويل األول لقسم علم و املؤمتر الد) تو�س(، ملتقى املستجدات التصنيفية يف طبنفس الطفل )مصر(
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