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 …املتهورين يف طريق جناهتم … إىل 

 …واملتسرعني يف اختاذ قراراهتم 
 …واملتعسرين  يف إبداء آرائـهم 

 …لفهم سلوك بين البشـر .. املتشوقني … إىل 
 ...والطمأ�ينة .. والسـكينة .. من يشرتي األمل … إىل 
 …ميد يده طالباً العون واملسـاعدة .. كل طفل كبري … إىل 

    عبد الرمحن
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 مقدمة الطبعة الثانية
 الشخصية الطبيعية -
 الشخصية العبقرية -

 حنا مينه: حتية بقلم األديب الكبري

 بـن يدي الكتيـبي

 لـــمدْخ
 ..مقاطع من دراسة حتليلية  -

 مدخـل إىل الطبـع والشخصية: الفصل األول
 متهيد -
 مفهوم التكيف والشخصية -
 تعريف الشخصية -
 انتشار املرض النفسي -
 الطبيعي والالطبيعي أو املعايري املميزة لالضطراب -
 ت الشخصية واضطراباهتاامس -
 تطور الشخصية -
 اخلصائص املميزة الضطراب الشخصية -
 اتـبيـالسب -

 تصنيف اضطرابات الشخصية:الفصل الثاني
 متهيد -
  DSM–IIتصنيف اضطرابات الشخصية وفق -
  DSM–IIIالشخصية وفقتصنيف اضطرابات  -
  DSM–III–Rتصنيف اضطرابات الشخصية وفق -
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 DSM–IV تصنيف اضطرابات الشخصية وفق -
   ICD -10تصنيف اضطرابات الشخصية وفق -
 بات الشخصيةضطراالروسي النيف ـتصال -
 تصنيف اضطرابات الشخصيةاقرتاح ل -

 ة القهرية اضطراب الشخصية الوسواسي:الفصل الثالث
 تعريف -
 االنتشار ونسبة إصابة اجلنسني -
 املظاهر املرافقة -
 االختالطات -
 السببيات -
 التشخيص التفريقي -
 اآللية النفسية -
 السري واإلنذار -
 جةـاملعال -
ــخالص − ةـ

 ةاهلسترييائياضطراب الشخصية : الرابعالفصل
 ريفـعـت -
 شارـاالنت -
 التشخيص التفريقي -
 اآللية النفسية -
 اهر املرافقةـاملظ -
 األعراض -
 قصة سريرية -
 ـةخالص -

 )املازوخية(  للذات ة اضطراب الشخصية املدمر :الفصل اخلامس
 ريفـتع -
 املظاهر املرافقة -
 االختالطات -
 العوامل املؤهبة -
 التشخيص التفريقي -
 اآللية النفسية -
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 االنتشار -
 نسبة إصابة اجلنسني -
 الصةـخ -

 ةاضطراب الشخصية االسادي: السادسالفصل 
 تعريف -
 املظاهر املرافقة -
 وامل املؤهبةـالع -
 تشارـاالن -
 نسبة إصابة اجلنسني -
 التشخيص التفريقي -
 اآللية النفسية -

 ة اضطراب الشخصية االآتئابي: السابعالفصل
ـف -  التعري
 املظاهر املرافقة -
 االختالطات -
 العوامل املؤهبة -
 االنتشار -
ـريقي - ـص التف ـخي  التش
ـة -  اآللية النفسي
 نسبة إصابة اجلنسني -
 املعاجلة -
ـة -  خالص

ـية  (املتجنبة ضطراب الشخصية ا::الفصل الثامن املتحاش
 )أو الرهابية

ـفتعري -  ـ
 شارـاالنت -
ـشخيص التفريقي -  الت
 اآللية النفسية -
 املظاهر املرافقة -
 املعاجلة -
 قصة سريرية -
 ةــخالص -
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 اضطراب الشخصية الزورية:  التاسعالفصل

ـريف -  تـع

   تشارـاالن -
ـي -  التشخيص التفريق
ـة -  اآللية النفسي
 املظاهر املرافقة -
 اتـالسببي -
 املعاجلة -
 صة سريريةـق -
الصةـخ −

 ةاضطراب الشخصية الفصماني: الفصل العاشر
 ـفتعري -
 االنتشار -
ـص التفريقي -  التشخي
ـة - ـة  النفسي  اآللي
 ـةر املرافقـاملظاه -
 اتـالسببي -
 ـةاملعاجل -
 ـةة سريريـقص -

 انيمن النمط الفصام الشخصية اضطراب:ادي عشرالفصل احل
ـف - ــ  تعري
 ارــاالنتش -
ـي - ـص التفريق  التشخي
ـة - ـة النفسي  اآللي
  راملرافقةـاملظاه -
  ـزالعج -
 ـةالعائلي ـرالسي -
 وع ـالوق -
 اتـالسببي -
 ـةاملعاجل -
 ـةخالص -
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 اضطراب الشخصية ذات املزاج الدوري: الفصل الثاني عشر
 فــتعري -
ـي -  التشخيص التفريق
ـة -  اآللية النفسي
 املظاهر املرافقة -
 ارـاالنتش -
 السري واإلنذار -
 املعاجلة -
ـة -  خالص

  ة اضطراب الشخصية احلدي:الثالث عشر الفصل
ـف -  تعري
 حملة تارخيية -
 تشارـاالن -
ـص التفريقي -  التشخي
 لية النفسيةاآل -
 ةــقملظاهر املرافا -
 الصور السريرية النموذجية -
 ات واألمراض النفسيةبالسبي -
  واإلنذار السري -
 املعاجلة -
 مثال سريري -

 ةــخالص -

 ةاضطراب الشخصية النرجسي :الفصل الرابع عشر
ـف -  تعري
 االنتشار -
 التشخيص التفريقي -
ـة النفسية -  اآللي
 ة ـاملظاهر املرافق -
 مالحظات سريرية -
 اجلةاملع -
 قصة سريرية -
 ـةخالص -
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א

 ةاضطراب الشخصية االعتمادي:الفصل اخلامس عشر
ـف -  تعري
ـي -  التشخيص التفريق
 اآللية النفسية -
 ةــقر املرافـاملظاه -
 نسنياالنتشار ونسبة إصابة اجل -
 ـةالعوامل املؤهب -
 ـةاملعاجل -

 اضطراب الشخصية العدوانية السلبية :الفصل السادس عشر
 ـفتعري -
 ـناالنتشار ونسبة إصابة اجلنسي -
 التشخيص التفريقي -
ـة -  اآللية النفسي
 املظاهر املرافقة -
 السببيات -
  املعاجلة -
ــخالص -  ةــ

  للمجتمعةاضطراب الشخصية املعادي :الفصل السابع عشر
ــ -  فتعري
 االنتشار -
ـراض -  األع
 السببيات -
 التشخيص التفريقي -
ـة النفسية -  اآللي
 ـةنفسيلاألمراض ا -
 يةارخيـحملة ت -
 ـةاملعاجل -
 ـةص سريريـقص -
ـةخالص -  ــ

اضطرابات الشخصية اليت حتتـاج     :الفصل الثامن عشر  
 املزيد من الدراسة البحث

 اضطراب االنزعاج يف الطور اللوتئيين املتأخر 
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ـف -  تعرـي
ـراض - ــ  األع
ـقة - ـر املراف ـظاه  امل
ـار - ـتـش  االن

ـة      :الفصل التاسع عشر   ـات الطبي ـن املعاجل ـة ع حملة عام
 النفسية

 دــيمته -
 )اجلسميّة(ة ـالعالجات احليوي -
 ـةالعالجات النفسي -
 )احمليطية( ات االجتماعيةالعالج -
 حماولة عالجية متعددة األبعاد -

ـة  املريض  ة  روان  ـحال

 ـةة اضطرابات الشخصيـة ملعاجلـة عامـحمل

ـة ــ ــ  خامت

ــلخم  ـةات الشخصيـص الضطرابـ

ــ ـة ال ـصي ـص الشخ ـبار فح ـق اخت ـح  ذاتيمل
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.. ال أحب أن أعيد طبع كتبي العلمية إال إذا استجد شيء ذو أهمية أو فائدة

يزة عن وخالل أربع سنوات على صدور الطبعة األولى من كتيبي هذا فكرة وج
اضطرابات الشخصية كان ضغط الزمالء واألحبة واألصدقاء متواصالً إلصدار 
طبعة ثانية ولو بتعديالت طفيفة لعدم توفر نسخ من الكتاب بعد طباعته بأشهر عدة 

ونزوالً عند رغبتهم حاولت أن أقدم .. ولقلة المراجع العربية في هذا الميدان
 ..الطبعة الثانية بتعديالت جذرية 

قدت أثناء ذلك الكثير من األحبة ممن لهم في القلب والوجدان ما أعجز عن وف
التعبير عنه ولهم من اليد البيضاء عندي الشيء الكثير، فكان رحيل من علمت فيه 
الكفاح والعفة والصدق فضيلة القاضي صالح علي والد صديقي؛ الخبير الدولي في 

وشقيقه خبير الجراحة العصبية .. جراحة القلب عند األطفال البروفسور حسان
 ..األستاذ الدكتور محمد

وفقدت بعد ذلك بأقل من شهرين جدتي ألبي تالها بأيام ثالثة رحيل عمي ثم 
وأعترف بأنني نزفت روحي مع دموعي على .. بعد أشهر أربعة رحيل جدي ألبي

غياب الراحلين واستحال فؤادي إلى عش لألمنيات، وغدوت أهرب إلى أزقة 
.. ار ودهاليز الذكريات وأطوف طرقات الخيال ويبقى طيف الراحلين أمامياألفك

 ..يولد اللوعة واألسى

وأثناء التحضير للطبعة الثانية وردتني مالحظات وأراء غالية، منها أن كتيبي 
هذا لم يتحدث عن الشخصية الطبيعية ولم يتطرق إلى شخصية العباقرة وهذا 

عية أصعب بكثير من التحدث عن شخصية صحيح، فالحديث عن الشخصية الطبي
مضطربة واألصعب منها التحدث عن شخصية العبقري، مع العلم بأن هذا الكتيب 
اختص باضطرابات الشخصية، والحديث عن الشخصية الطبيعية وشخصية 

 ومع ذلك آثرت ،العباقرة يحتاج كل منها إلى كتب لتوضح معالم وسمات كل منهما
 لمحة عن كل من الشخصية الطبيعية والشخصية أن أورد في هذه المقدمة

 ..العبقرية

 الشخصيــــــة الطبيعيــــــة 
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 אא
 

حثين في كافة أنحاء العالم على ال يوجد اتفاق بين الدارسين والمعالجين والبا
قائمة الخصائص والسمات التي من خاللها يمكننا استنتاج األوصاف عليها صفة 
السوية، فالصحة والسواء في الطب النفسي والعقلي يختلف عنه في بقية فروع 

 إذ يكفي في كافة فروع الطب أن يعود المريض بوضعه الصحي ،الطب األخرى
ا مقبول  إال في الطب النفسي والعقلي فحالة المريض إلى ما قبل المرض، وهذ

النفسية ما قبل المرض حقيقة هي مرضية، ففي حالة كسر مثالً يعالج المريض 
ويثبت الكسر فترة حتى تشكيل الدشبز ويعود العظم إلى ماكان عليه قبل الكسر 

عالج بعد بضعة أسابيع أو أشهر على أبعد تقدير، وفي حالة التهاب اللوزات ي
المريض عرضياً بالمسكنات وخافضات الحرارة ومضاداة الوزمة واالحتقان 
وسببيا بالصادات ويعود المريض إلى سابق عهده قبل اإلصابة والمرض في 
غضون أسبوعين على الغالب، أما في الطب النفسي فاألمر مختلف، فالصحة 

ها، وال على مجرد العقلية والنفسية ال تتوقف عند حدود األعراض المرضية وغياب
الخلو من االضطراب والمرض إذ تتعداها إلى أن يتسم سلوك المريض النفسي 
بخصائص وصفات جديدة  لم تكن متوفرة لديه يمكننا من خاللها أن نحكم بأنه 
تخلص من األعراض المرضية أو على األقل من معظمها، إضافة إلى كونه غدا 

 االيجابية والفاعلية والرضى النفسي يتصف بصفات لم تكن موجودة لديه، أهمها
 ..والكثير من الصفات التي تدل على التوازن واالتزان

ويمكنني أن أضع مجموعة من الصفات التي يمكن اعتبارها مؤشراً مقبوالً 
يمكننا بناء عليها استنتاج األوصاف الدقيقة للشخصية الطبيعية الناضجة والمتكاملة 

يد منها األستاذ الدكتور عبد السالم ابراهيم في كتابه نفسيا وهذه الصفات أورد العد
 من سلسلة عالم المعرفة الذي يصدرها المجلس 280الحكمة الضائعة العدد 

 :الوطني للثقافة والفنون واألداب في الكويت وهي

 .المقدرة على التحكم في المزاج والوجدان •

 . .المقدرة على التصرف بتناسق ومرونة ومنطق دون تصلب وحرن •

 ..المقدرة على ضبط النفس في مختلف الظروف والمواقف الحياتية •
المقدرة على تقبل المرء لذاته ومحاولتة تجاوز أخطاءه وعثراته بمنطق واع  •

 ..وأخالق حميدة
المقدرة على مقاومة كافة أنواع وأشكال الضغوط، والقدرة على معالجة نتائجها  •

 ..دون المساس بتكامل الشخصية

 التطور والنمو في الشخصية وفق الحاجات الشخصية دون المقدرة على •
 ..اإلخالل بمتطلبات التكامل والتوافق مع اآلخرين

 المقدرة على اتخاذ المواقف والقرارات السليمة بصورة مستقلة •
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 ..واالجتماعي المقدرة على تعديل األخطاء وجوانب الضعف والقصور النفسي •
 ..وجود احساس متميز بالهوية والذاتية •
المقدرة على اإلدراك السليم للواقع دون تشويه، بما في ذلك الوعي الواقعي  •

دوافع وحاجات لالمكانات الشخصية والقدرات الذاتية، مع اإلحساس بمشاعر و
 ..اآلخرين

 ..المقدرة على التوافق في أداء المهمات والواجبات •
 ..الخ... المقدرة على التعبير عن المشاعر االيجابية كالحب والحنان والعطف •
المقدرة على الفعالية في أدوار الحياة كابن وأخ وزوج وأب ألسرة وصديق  •

المقدرة على البحث عن وزميل ضمن مجموعة، إضافة إلى المهارات االجتماعية
 .. دور ذو معنى في الحياة

المقدرة والمهارة في إقامة عالقات اجتماعية دافئة وايجابية مقبولة من الشخص  •
 ..نفسه وغير مرفوضة أو مستهجنة من اآلخرين

 .المقدرة على التوافق العالي مع الذات والمحيط •
بشكل يناسب الحاجات المقدرة على التعلم وتنمية القدرات العقلية وتوظيفها  •

 ..المؤقتة والدائمة واكتساب الخبرات
المقدرة على توظيف االمكانات الفردية لتحقيق ذات المرء والتوافق واالنسجام  •

 ..مع متطلبات استمرار الحياة 
 . المقدرة على ضبط االنفعاالت السلبية من عدوانية وقلق وغضب ومخاوف •
عامة من تصورات وقيم ومفاهيم المقدرة على تبني قيم ومعايير وفلسفة  •

ومعتقدات في الحياة، تسمح بالتصرف بكفاءة ونجاح وأخالق نبيلة بما يتناسب 
 ...وامكانات المرء

المقدرة على توظيف فكر الشخص لتحقيق التوافق في الحياة االجتماعية  •
 .. والسلوكية والنفسية بحب

روءة وعفة وطهارة من استقامة وأمانة وم(النضوج في المعايير األخالقية  •
 ..)الخ.. وصدق،

 ةــــة العبقريـــالشخصي
 ة وهيـأما الشخصية العبقرية فقد ربطت في ذهن الناس بأنها غير طبيعي

أن فالن نتيجة ذكاءه قد جن (ربما نوع من أنواع الجنون وكثيراً ما يتردد أمامنا 
  لى فمن خالل، والتفكير على هذا المنوال له مايبرره للوهلة األو)وفقد عقله
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استعراض سريع وموجز لعمالقة في األدب والعلم والسياسة وغيرها نالحظ أن 
 حياته شيئاً من االضطراب الكثير من هؤالء قد عانى قي فترة ما من فترات

النفسي، ولكن يجب التفريق بين المشهور والعبقري فالحقائق تشير إلى أن قلة من 
الذي  R.Fieveالمشاهير هم عباقرة، ولقد كتب الطبيب النفسي الشهير رونالد فيف 

 كتاباً تحدث فيه عن بعض المشاهير Lithiumارتبط اسمه باكتشاف عقار الليثيوم 
 الرئيس األميركي السادس عشر عانى من Abraham Lincolnينكولن فابراهام ل

االكتئاب الثنائي القطب أو كما دعاه  فيف الجنون الدوري الخفيف، وتيودور 
عانى من نفس المرض ولكن كان الدور الهوسي Theodor Roosevelt  روزفلت 

ن يصل كا Winston Churchillالشديد هو الغالب على حياته، وونستون تشرشل 
في فترات الهوس إلى مرحلة ال يتوقف فيها عن الكالم وال يترك لآلخرين أي 
فرصة للحديث أو ابداء أي رأي، مهما كان، ويغدو متسلطا وينطلق بمشاريع 
ومهام ال يمكنه متابعتها ثم يترك لمعاونيه إنهائها سلباً أو ايجاباً، مما جعل غريمه 

 المراقبة، وفترة الهمود التي كان السياسي لويد جورج يطالب بوضعه تحت
يتعرض لها كانت طويلة نسبياً ثم غدت طوال حياته وكانت واسمة لسنواته 

 لوصفه المعاناة التي كانت تجثم black dokاألخيرة فكان يسميها الكلب األسود 
على كاهله، وايزنهاور وجونسون كل منهم اصيب باضطرابات نفسية جسمية، و 

 االكتئاب الشديد خاصة بعد االزمة مع إيران ورونالد ريغان جمي كارتر عانى من
أصيب بالنسيان المفاجىء مرات متكررة وعديدة عدا عن االضطرابات النفسية 
الجسمية والنوم المفاجىء أثناء االجتماعات والشخصية االعتمادية الكبيرة على 

الهوس معاونيه، إلى أن أصيب بعته الزهايمر، وجورج بوش األب عانى من 
واالضطرابات النفسية الجسمية مما أدى إلى تقيئه على رئيس وزراء اليابان عند 
زيارته لليابان  إضافة إلى تعرضه لإلغماء ت مراراً وتكرارا في مواقف 
واجتماعات عديدةً، ووليام كلينتون فوصف من أسرته ومقربيه بالطيش والنزق 

عدد الشخصيات الذي يعاني واالندفاع وسلوكه وفق مذكراته يوضح اضطراب ت
منه بما فيها الكذب والخداع والسلوك الجنسي غير الالئق والمشين مع مونيكا، 
وجورج بوش االبن عانى من اإلدمان على المخدرات والكحول في فترة من حياته 

 ..عتقل بسبب ذلك، كما يالحظ معاناته من اضطراب الشخصية االعتمادياو

لف عانت من االكتئاب وكذلك أرنست همنغواي وفي عالم األدب فرجينيا وو
صاحب رائعة الشيخ والبحر ولمن تقرع األجراس فعانى من االكتئاب واإلدمان 
كما أن ابنته انتهت منتحرة وحفيدته حاولت االنتحار وكل من وولف وهمنغواي 
أنهى حياته باالنتحار، وكافكا وكيتس وغوته جميعهم عانى المر مع االكتئاب، 

 40الذي قضى  احتجز في مصحات عقلية كباوند وفان كوخ وهولدرين وبعضهم
عاما في مشفى لألمراض العقلية، والبعض أنهى حياته في تلك المصحات كساد 

 وفيرغيسون وشومان وسيميتانا وفرجينا وولف، ونيتشـة الذي
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وفي عالمنا العربي نالحظ أن كل من أنيس منصور " هكذا تكلم زرادشت"كتب 
ومحمود عباس العقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ قد عانى من االكتئاب 

م كيف  معلو)مي(وجبران خليل جبران لم يسلم من االكتئاب أيضاً أما ماري زيادة 
 ..)العصفورية(ها في مشفى األمراض العقلية في لبنان تانتهت حيا

وتدل الدراسات واألبحاث إلى أن العباقرة الذين عانوا من االضطراب النفسي 
انحدروا  من عائالت انتشرت فيها أنواع مماثلة من االضطراب فألفرد آدلر 

قلي ينحدر من أبوين المحلل النفسي الشهير وأحد تالمذة فرويد عانى من مرض ع
كالهما عانى من اضطراب ذهاني، والدة شارلي شابلن انتهت حياتها بمرض 
عقلي، والد ونستون تشرشل أصيب بذهان إضافة إلى االكتئاب ثنائي القطب، ابن 
ألبرت أنشتين مات في مصحة لألمراض العقلية وليم جمس عالم النفس المعروف 

هما كان مصاباً باضطراب في الشخصية، والدا حاول االنتحار مراراً ووالداه كال
وليم رايخ عالم التحليل النفسي كالهما مات منتحراً، فريدريك نتشه تعرض أبوه 
لمرض عقلي، والدة جين فوندا ماتت منتحرة، األخوات الثالث شارلوت وآن 
واميلي برونتي كن مصابات باكتئاب ذهاني، أخت جون كنيدي أجريت لها عملية 

وفي العربية ... على الفص الجبهي لمنعها من نوبات العدوان والتدمير،جراحية 
تحدث الدكتور علي كمال في كتابه فصام العقل عن العبقرية والمرض العقلي 

 .وكذلك الدكتور عبد السالم ابراهيم في كتابه اآلنف الذكر

على كل من خالل ماسبق وذكرت يمكننا أن نفهم كيف تم الربط بين الشهرة 
لعبقرية والمرض النفسي عبر التاريخ، وكان قد تبرع المارتين وبيترون وا

ولمبروز وغيرهم ومن بعدهم فرويد وأتباعه للترويج بأن العبقرية هي شكل من 
أشكال االضطراب والمرض النفسي، ولكن الدراسات والحقائق التي توصل لها 

 :العلماء في السنوات األخيرة تبين عكس ذلك، فقد أثبت

 .. صحة أن المريض العقلي يتسم بالعبقرية أو العكسعدم •
إن التصرفات واالضطرابات التي يمكن أن تتواجد عند بعض العباقرة تختلف  •

 ..عن التشوش الذهني واالضطراب الموجود عند المرضى النفسيين والعقليين
العباقرة يتميزون بخصائص غير موجودة عند العاديين أو المرضى، كاستقاللية  •

ي بمنطق وعقالنية راجحة، والميل للوحدة دون االنعزال أو التخلي عن الرأ
الميول االجتماعية وحب اآلخرين، والجدية الحازمة مع التحلي بروح مرحة 

 ...ولبقة،
السير الذاتية لمن عانى من اضطراب نفسي من العباقرة تبين بأن النتاج العلمي  •

 اتهم خاللها من االضطرابكان في الفترات التي خلت حي... أو األدبي أو
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 ..في حين كان انتاجهم معدوماً أو قليل جداً خالل فترات االضطراب
 وهم في أفضل حاالت الصحة النفسية العباقرة ينتجون أفضل أعمالهم االبداعية •

 .والجسدية
من المالحظات الهامة أن انتشار االضطراب النفسي والعقلي بين العباقرة  •

يتوقف على نوع تخصصهم، فهو مرتفع جداً بين الفنانين والرسامين والنحاتين 
 ...والممثلين والمطربين إذا ما قورن مع بقية التخصصات

 المعاصر ما يدعى بالعالج اإلبداعي النفسي، ومن أحد أساليب العالج النفسي •
خالل التجارب تمكن العلماء من تحسين الصحة النفسية والعقلية للكثير من 

 ...المرضى، من خالل هذا األسلوب العالجي المركب

الدراسات العالمية عن حاالت االنتحار بينت بأن نسبة االنتحار أقل بكثير عن  •
 ...نسبتها لدى العاديين

توهم المرض، الهوس، (ما أثبتت األبحاث العالمية عدم وجود دالئل لـ ك
 عند العباقرة، وكانت كافة الدالئل سلبية عندهم في كل من حاالت الـ )االكتئاب

الفصام، الشخصية المعادية للمجتمع،الزور واالضطرابات التوهمية، الهستريا، (
 ليس كل مشهور في أي ميدان من ومن هنا يمكننا الفهم بأنه..)االنطواء االجتماعي

 ..الميادين هو بالضرورة عبقري

آخر الدراسات تشير إلى أن العباقرة يستمرون في إنتاجهم وإبداعاتهم على 
 .الرغم مما قد يتعرضون له من إحباط أو اضطراب

الصدق، الشجاعة، الوعي، (: ومن أهم السمات والصفات الشخصية للعباقرة
اء، التصميم والعناد، تبني قيم مختلفة، النشاط، التحكم الموضوعية، النقد البن

والسيطرة على ذاته ومحيطه ودون تسلط، الحساسية، الرغبة في التفوق، الدقة، 
الرقة، الوداعة، الجرأة، الثقة بالنفس، عدم المجاراة والمجاملة مع التحلي باللباقة 

، )راديكالي(ليس المؤقتة واألدب، الحياء، الجدية، الحزم، تبني الحلول الجذرية و
البحث عن األخطاء، حب المخاطرة، قوة الوجدان ونضوجه، االنجذاب للمهام 
الصعبة، اإلحساس بالجمال واألناقة، الترتيب، النفور من القمع، تفضيل األفكار 
المركبة، الفردية، االنطالق وعدم التقوقع، المرح والميل للفكاهة دون استهزاء أو 

تأمل، تجنب الصراعات لمجرد الصراعات أو إثبات الذات، تندر، الميل لل
اإلخالص والتفاني، الوعي باآلخرين، تقدير الذات، استقالل التفكير، استقالل 
المحاكمة، حب االستطالع، حب السؤال، حب الوحدة دون انطواء أو عزلة، 

 .. )...الحدس القوي، انخفاض الميول العدوانية، المثابرة، والصبر،

بقي أن أقول بأن هناك فرق شاسع بين المبدعين والمشاهير، فليس كل مشهور 
 هو مبدع أو عبقري في أي ميدان من  الميادين والعكس صحيح أيضاً،
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وأرجو أن أكون قد بينت من .. ةـولهذا يجب عدم الخلط بين الشهرة  والعبقري
خالل هذه المقدمة فكرة سريعة وموجزة عن الشخصية الطبيعية والشخصية 
العبقرية نزوالً عند رغبة العديد من األحبة واألصدقاء ممن لهم في الفؤاد 

هذا العصر الذي يتعرض فيه وكان اهللا في عون إنسان .. والوجدان الشيء الكثير
إلى كم كبير من الضغوط وتحاصره األفكار والمشكالت من كل زاوية وهو 
يركض لتأمين قوته وقوت أسرته اليومي في عصر أهم ميزاته االزدحام والقلق 
والتوتر واالبتعاد عن الحكمة والعقالنية والمنطق والعبث في كل القيم والمبادئ 

 هواء وماء(لعقل البشري موضة وسلعة ولم تسلم البيئة النقية حتى غدا العبث با
 من العبث حتى غدت اآلثار مرعبة ليس فقط على صحة ) الخ…وتراب و

اإلنسان وإنما أصبحت تهدد الحياة بكل أشكالها على وجه كوكب األرض، فلم يعد 
ك الخ، وترافق كل ذل…غذاء اإلنسان طبيعياً، ولم يعد الهواء الذي يستنشقه نقياً،

بتدني االستقرار النفسي للكائن اإلنساني بشكل كبير وأصبحت حاالت الوفاة من 
منشأ نفسي تفوق بعدة أضعاف الوفاة لمجموع األسباب األخرى، وغدت مراجعة 
المراكز والمشافي النفسية مطلباً ملحاًً، وأصبح القلق والتوتر واالنفعال هو السلوك 

 .الغالب عند معظم البشر

كفاءة اللغة العربية على استيعاب مختلف أنواع العلوم والتي ورغم قدرة و
دعت الكثير من العلماء والباحثين عبر التاريخ من غير العرب ليتعلموا ويدرسوا 

ثم انقطاع التأليف في عهد االستعمار التركي ولم يزل إلى ... ويؤلفوا بلغة الضاد
 ..نا وهناكاآلن رغم بعض المحاوالت المتفرقة والجهود الفردية ه

ولم نزل في عالمنا العربي نحتاج إلى الكثير من التقدم خاصة في ميدان 
إذ بدأت منذ سنوات قليلة .. األبحاث والصحة النفسية، ورغم ذلك هناك بدايات

تظهر دراسات وأبحاث تبشر بالخير في مصر والبحرين واإلمارات العربية 
 األسـتاذ الدكتور فريح العنيزي المتحدة والكويت والسعودية ولبنان ففي الكويت

وفي السعودية األستاذ الدكتور محمد فضل الخاني بمؤلفاته وأبحاثه الرائدة وكتابه 
المأخوذ عن الطبعة التاسعة (الطريقة العربية لفحص الحالة العقلية الحاضرة 

 نموذجاً للتعاون العلمي العربي إذ ساعده فيه أطباء نفس )لمؤلفه البروفيسور وينغ
من السعودية والعراق والسودان أمثال عادل سليم من العراق وماجد الياسري 

وكذلك استقطبت السعودية العديد من خبراء الصحة النفسية العرب .. ومحمد العجم
 امنهم الباحث األستاذ الدكتور عبد السالم ابراهيم والذي يعمل حالياً أستاذاً ورئيس

عة الملك فيصل وله العديد من األبحاث لقسم العلوم النفسية بكلية الطب جام
والمؤلفات أهمها العالج النفسي الحديث واالكتئاب والعالج السلوكي للطفل 
مشاركة مع الدكتورة رضوى ابراهيم والدكتور عبد العزيز الدخيل ونشرت هذه 

الكويتية، أما في فلسطين فمعظم أطباء النفس  المؤلفات في سلسلة عالم المعرفة
 ون تواجدوا في أميركـاالفلسطيني
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كمال وأوربا أو في دول الخليج واألردن والعراق، ومن بينهم األستاذ الدكتور علي
 والعراق واألردن وله عدة مؤلفات من أشهرها الذي تواجد في إنكلترا ولبنان

فصام العقل، ورغم محاوالتي المتكررة لم تكلل جهودي بالنجاح باإلطالع على 
حركة العلوم النفسـية والطب النفسي في الكثير من الدول العربية، ولعل 
التشـتت هو أكبر الفجوات التي يعانيها علماء وأطباء النفس العرب فال وسيلة 

عبد الرحمن (م وتعينهم على تنسيق أبحاثهم وجهودهم فردية بمعظمها تربطه
 ..)2003ابراهيم 

ولقد بين األستاذ الدكتور محمد عماد فضلي التحيز للنموذج الغربي عند 
الغالبية العظمى من علماء وأطباء النفس العرب في العلوم الطبية وما له من 

 وفي رسائل الماجستير والدكتوراه مخاطر في اعتماده لتدريس المقررات الجامعية
 .)2001محمد عماد فضلي (

وفي العقد األخير بدأ جيل من الشباب العربي يتجه نحو استقاللية في البحث 
 )1992مي الرخاوي (والتجربة والتأليف ففي مصر الدكتورة مي الرخاوي 

صفوت ( والدكتور صفوت فرج )1993سلوى طوبار (والدكتورة سلوى طوبار 
 والدكتور وائل )2002مصطفى السعدني ( والدكتور مصطفى السعدني )1999فرج 

 وأبحاثهم في الوسـواس القهري،ومن الكويت )2003وائل أبو هندي (أبو هندي 
 والدكتور توفيق عبد المنعم من )1997فريح العنيزي (الدكتور فريح العنيزي 

ف الذي بدأت ألمس  لكن ما أخشاه هو التطر)2000توفيق عبد المنعم (البحرين 
شيئاً منه، فال بد من أخطاء وعثرات في هذا الطريق الشاق والطويل وال بد من 
طيف متجانس حيناً ومتنافر أحياناً أخرى واألهم في نظري العقل التجريبي 
والتحليلي المنفتح بعيداً عن التعنت والتصلب المسبق والذي الحظت بعضاً منه في 

ة المعاصرة خاصة في مصر ولن أناقش متاهاتها هنا العديد من األبحاث العربي
فالمهم هو السير في الطريق السليم ليعود بالفائدة المرجوة على اإلنسان العربي 

   ..)2003عبد الرحمن ابراهيم (عامة والمريض النفسي العربي خاصة 

واآلن وبعد انتشار تقنيات األتمتة والحاسب واإلنترنت غدت كافة المعلومات 
فرة عن كل شيء بأي لغة نشاء فبرامج الترجمة الحديثة لجميع اللغات تستطيع متو

وغدا العالم بأسره عبارة عن قرية صغيرة أين  % 65الترجمة الفورية بدقة تفوق 
 ..نحن من لغتنا ومرضانا ومن أبنائنا ومستقبلهم ؟

ع على كٍل يالحظ ازدياد عدد المراجعين لالستشارة النفسية مع قلة المراج
  من هنا كانت فكرة...العربية وضبابية التشخيص وتعدد طرق وأساليب العالج

كتابتي للموسوعة النفسية الصغيرة للسلوك اإلنساني والتي بدأت كتبها ترى النور 
في هذا تباعاً علني أساهم في سد ثغرة  من الثغرات الكثيرة في المكتبة العربية 

النفسية التي يشكو منها المريض المجال وفي تفسير األعراض والعالمات 
 ووضعها في إطار واحد ضمن لوحـة سريريـة محددة للوصول إلى
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א א  
 

، إضافة إلى رفع سوية وعي حقائق التشخيص الدقيق وأسس المعالجة الناجحة
اإلنسان العربي لالهتمام بصحته وصحة أسرته النفسية، إذ يكتنف الطب النفسي 
في البالد العربية الكثير من الغموض والتشويق، وتثير العلوم النفسية الكثير من 
التساؤالت المبهمة، وذلك يعود إلى ارتباط هذا المجال من العلوم بالكثير من دوافع 

 وطباعنا وعثرات حياتنا وطرق تفكيرنا وتخبط عواطفنا وقبل كل شيء سلوكنا
غموض الكثير من آالمنا التي نقف عاجزين ال حول وال قوة لنا أمامها، هذا عدا 
عن الفضول الذي تخلقه حساسية فهم المرء لنفسه ولآلخرين، إضافة إلى حب 

 ...اإلنسان لفهم نوايا اآلخرين

اإلنسان الطبيعي يحيا جزء من حياته بشكل غير ولكن علينا عدم نسيان أن 
منطقي لكنه طبيعي، أو ليس الحلم جزء من حياتنا لكنه جزء غير خاضع إلرادتنا، 
وما يحدث مع المريض هو نوع من الحلم لكنه يعيشه بكل أبعاده بواقعية وهذا هو 
 الفرق بين الطبيعي وغير الطبيعي، فالحلم هو نوع من الجنون المشروع لكل

 )وهو مرض ذهاني(إنسان لكن العقل هنا يحتوي هذا النوع من الجنون أما الفصام 
مثالً، فهو نوع من الجنون غير المشروع إذ أن الجنون هنا هو الذي يحتوي العقل 

 .وهذا بدقة ما نسميه الحالة المرضية أو الفصام

    عبد الرمحن
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א א מ..-א א א  א
 

א א :מ
 

 الذي هرغب إلي الصديق الدكتور عبد الرحمن ابراهيم أن أكتب مقدمة لكتاب
 ".خصيةاضطرابات الش"اسماه فكرة وجيزة عن 

وهذا موضوع شيق لكنه يحتاج إلى اختصاص، فمعرفة النفس أم المعارف 
ألن النفس البشرية، في سكونها أو اضطرابها، في هدوئها أو قلقها، في همودها أو 
اهتياجها، وبكلمة معرفة النفس اإلنسانية، في كل حاالتها، من اصعب المعارف 

اح إلى غير مدى، ومثل هذه المعرفة، وأدقها، وأكثرها تشعباً، وأوسعها دوائر تند
سواء كانت إعداداً وتأليفاً، أو تأليفاً خالصاً، تحتاج إلى ضالعة في علم النفس، 
ونجاعة في المعالجة، وهذين الشرطين يتوفران لهذا الكتاب القيم، غير المسبوق 

 هنا، في اللغة العربية إال نادراً، وبشكل مجزوء، ال تتأتى له الشمولية التي وأتت
 .بشكل فيه جهد ملحوظ ومشكور

: إن اضطراب الشخصية يعني الخلل النفسي فيها، وكل خلل نفسي له جانبان
 ..بسيط ومركب 

ومع البساطة تكون السهولة، وتكون الخطورة مع الحالة المركبة، وهذا الكتاب 
 اضطراب الشـخصية من كل جوانبها، ويمكن من مطالعته، ةيعالج موضوع
استه، أن نلّم بهذه الموضوعة، لنكون على دراية بأسباب االضطراب، واألفضل در

وقدرة على الوقاية منها، وكفاءة في معالجتها، ومن هنا أهمية معرفة الداء، 
والنفسي خصوصاً، وصوالً إلى فهم مصادره، وطرق محاذرته، والتغلب عليه، 

 .وحتى الشفاء منه اذا ما كان في ذاتنا أو غيرنا

يجتاح العالم تيار مادي رهيب، زلزل قيمه ومفاهيمه : "ف بحقيقول المؤل
، وقد كان تأثير هذا كله "واستقراره، ووضعها في مهب العواصف واألعاصير

شديداً على النفس االنسانية، أدى، ويؤدي، إلى اضطرابات في الشخصية، تتسع 
ذلك، يوماً بعد يوم، وتتعمق باستمرار، وشأن هذا الكتاب أن يبصرنا بكل 

 .ويساعدنا على حفظ توازننا النفسي، وتالياً توازننا الشخصي

تحية للمؤلف على التفاتته إلى مسألة شائكة كهذه، ورصدها وتحليلها بمثل هذه 
األناة والدقة والتفصيل، وخالص التمنيات له في ما أخذ به نفسه من واجب، 

  .يستحق االعتبار والتقدير
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א א מ..-א א א  א

א
 

يعيش اإلنسان المعاصر أزماٍت عدة معقدة تتناول حتى قوته اليومي، وعمله، 
تاح العالم تيار مادي رهيب زلزل قيمه إذ يج… وصحة أطفاله وسعادة أسرته

 ..ومفاهيمه واستقراره ووضعها في مهب العواصف واألعاصير

وبصورة عامة فإن المرحلة التي يحياها المجتمع اإلنساني بأكمله تتسم 
إذ يعيش ثالثة أرباعه تحت وطأة الجهل والفقر والمرض … بالمشكالت المعقدة

ذي استطاع فيه اإلنسان غزو الفضاء وويالت الحروب والظلم، في الوقت ال
وها هو اآلن .. وآلة الحرب.. وغدا التطور مرعباً في مجال التكنولوجيا.. الكوني

وال يمثل .. يخترق ميدان تطور العلوم البيولوجية بسرعٍة مذهلٍة ، وطريقٍة مرعبٍة
سان كل ذلك إال زاوية صغيرة محدودة من زوايا المسرحية الدرامية التي يحياها إن

 …هذا العصر

فالتفرقة العنصرية، والحروب، والجرائم واالنهيار العائلي، … وبشكٍل آخر
والمخدرات، واإلدمان على الكحول، والتشرد، والطالق، وانهيار القيم، والتضخم 
المالي، والغالء، وارتفاع األسعار، واالستبداد واالنهيار المعنوي في النفوس، 

ستترة من الحاضر والمستقبل ليست إالّ أعراضاً والمخاوف الظاهرة منها والم
لمشكالت أكثر عمقاً في السلوك اإلنساني المعاصر والنفس البشرية التي غدت 

 …تائهةً وسط هذا الزحام والضباب

ولكن … وغدت مراجعة المشافي النفسية مطلب بقاٍء ووجوٍد ألغلب بني البشر
وأخذ علم !!.. … الدراسة والبحثاإلجابة على تساؤالتهم ومعضالتهم ما تزال قيد

النفس يتطور ليتمكن من استيعاب المشاكل واحتوائها في عصر كَثُرتْ 
 . الخ… إلى عصر القلق…إلى عصر الحاسوب…من عصر السرعة…تسمياته

وبدأت العلوم النفسية تحاول تجاوز ميدان التحليل الكيفي إلى ميداٍن يرتكز 
والمعالجات اإلحصائية … المقننة ومبدأ التنبؤعلى المعايير الكمية واالختبارات 

وتحديد األغراض المحددة .. في تقييم القدرات العقلية والمهارات واالتجـاهات
 ة ـ وتطورت الروابط بين العلوم النفسية والطبي...واقتراح مناهج التعامل معها
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א  
 

وغيرها من العلوم تطوراً كبيراً لمحاولة ربطها بالنواحي االجتماعية 
واتسعت مجاالت األبحاث العلمية النظرية والمجاالت .. الخ… واالقتصادية

مما ولد تقارباً وزود الخبراء ..التطبيقية والتجريبية بشكٍل مذهٍل وطريٍف
 …ن برؤيا جديدة أبعد مدى، وأكثر مرونة واتساعاً وعمقاًوالمختصي

وهو نواة لمشروع كتاب في (إن الهدف األساسي الذي يتصدى له هذا الكتيب 
 هو تقديم أسس علميٍة )المستقبل يحمل اسم بانوراما موجزة الضطرابات الشخصية

ي هذا المجال دقيقٍة وبسيطٍة ومعاصرٍة لتساعد األخصائيين والمعنيين والمهتمين ف
الحيوي للتعرف على المبادئ األساسية الضطرابات الشخصية والتي تجعلهم 
ينتبهون ويتفهمون الحالة النفسية والعقلية للفرد ومن ثم يتقنون فن اإلسهام بدور 

 ...طليعي رائد في خدمة المجتمع العربي لحمايته واالرتقاء به وتطوره

الشخصية، ثم فكرة عن تصانيف وقد ضمنت كتيبي هذا فكرة عن الطبع و
اضطرابات الشخصية وفق أشهر التصانيف المعمول بها عالمياً في الوقت الراهن، 
وأضفت تصنيفاً مختلفا أعتقد بأنه أكثر فائدة سريرية خاصة في عالمنا العربي، ثم 
عرضت بإيجاز كل اضطراب من اضطرابات الشخصية مع  توضيح من خالل 

 الواقع لكل اضطراب، البعض منها من البيئة العربية قصص سريرية  مأخوذة من
والبعض اآلخر من بيئات غربية وأردفتها بأمثلة من شخصيات وردت في قصص 
وروايات عالمية شهيرة ثم عرضت لمحة عن الخطوط الرئيسة في أسلوب معالجة 
اضطرابات الشخصية، ثم ملحق هو عبارة عن جدول يمكن من خالله  القيام 

.. خصية الذاتي بيسر وسهولة واكتشاف الخلل واالضطراب الذي تعانيهبفحص الش

وبإنجاز هذا العمل تتحد الخطوط البسيطة بتناغٍم وتجانٍس لتشكل لوحة جميلة 
 التفاصيل الصغيرة تتراكم سنيناً طويلةً لتؤلف حكايا فإن بالحياة، وكما أن تضج

يرة من جهود غالية حتى عملي المتواضع هذا كينبوع تعانقت فيه قطرات صغ
فورود وياسمين لكل من له يد بيضاء في عملي هذا ولكل من ..أخرجته إلى النور

  ...بحب.. ولكل العيون التي راقبتني وانتظرتني... شاركني جهده

أشكر بحرارة الصديقة الباحثة الفرنسية األستاذة الدكتورة ايزابيل فيليوزا 
والصديق .. فسية في االتصاالت والعالقات البشريةالطبيبة النفسية والمستشارة الن

البروفيسور جان ليبيه من باريس والصديق البروفيسور ايفان سميلوڤيتش من 
.. موسكو وكل منهم أستاذ في الطب النفسي وخبير دولي ومستشار أكاديمي

والخبير الدولي في جراحة القلب عند األطفال الصديق البروفيسور حسان صالح 
عالم العربي السوري الذي سجل باسمه أكثر من خمسين إبداعاً عالمياً في ال(علي 

 م ـ نائب رئيس قس )مضمار جراحة قلب األطفال
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بار جراحي قلب األطفال في مركز اكوليڤ بجراحة أفات القلب الخلقية وأستاذ ك
ويتمتع بأنظف سجل .. العالمي لجراحة القلب واألوعية الدموية في موسكو

 عملية خطرة على قلب 4000جراحي لجراح قلب خطر في العالم إذ فاقت عملياته 
وشـقيقه خبير الجراحة العصبية الصديق .. األطفال دون وفاة أو اختالط يذكر

ور محمد صالح علي كبير أطباء الجراحة العصبية في كلية الطب األستاذ الدكت
والصديق األستاذ الدكتور .. بجامعة يوهان فولفغانغ غوته في فرانكفورت بألمانيا

نبيل ميقاتي رئس قسم الطب النفسي في كلية الطب بالجامعة األميركية في 
ة مناس الصواف في وخبيرة العلوم االجتماعية الصديقة األستاذة الدكتور.. بيروت

فكل منهم تابع هذا العمل بصبر وشوق وأبدى .. المملكة العربية السعودية
 ..  مالحظات علمية قيمة واقتراحات غنية

وإنني ممتن للصديق الروائي حنا مينه األديب العربي السوري الكبير الذي 
ن حول معاناته إلى إبداع ووجدتُ في شخصيات رواياته تربة خصبة للكثير م

متاهات النفس البشرية وأمواج بحارها بهياجها وهدوئها، كما وجدت الكثير من 
وأنني .. أثر البيئة المحيطة على نفسية المرء وكيفية التعاطي معها سلباً وإيجاباً

ممتن للمهندسة الفنانة مي سلمان التي عبرت عن مشاعرها نحو هذا العمل من 
ال صقر مهندسة الحاسب التي تابعت واألستاذة نو.. خالل روعة جمال رسومها

واألستاذة ليلى الصواف على .. مراحل إنجاز هذا العمل إلكترونيا بهدوء وروية
 .. جهودهم الكبيرة

كما أنني مدين لألستاذة القديرة وخبيرة اللغة العربية السيدة حياة سليمان التي 
 متابعة والصديق الصحفي حسن حسن الذي تولى.. ساهمت في التدقيق اللغوي
والصديقة المهندسة هويدا نظير نعامة التي رحلت ..األعمال اإلدارية لهذا العمل

إلى ما وراء األفق و تركت ذكرى وغصة ألم أثناء تحضير الطبعة األولى من هذا 
وإنني ممتن أخيراً إلى جميع المرضى الذين رافقوني وشاركوني وكانوا .. العمل

 ..أعمدة هذا العمل

 –ومن يتعامل مع اإلنسان .. من يلتقط اللؤلؤ يلتقطه بلطف: قولوفي الختام أ
ويجب .. بحب..  يجب أن يعامله –أعظم لؤلؤة أبدعها الخالق على وجه األرض

أما المريض العقلي .. أن المريض النفسي يبني قصوراً في الخيال.. أالّ ننسى
أكون قد وكلي أمل أن .. والطبيب هو من يقبض األجر.. فيسكن تلك القصور

 …وفقت لتقديم ما هو جدير بالزمن الذي سيبدد أثناء قراءة هذا الكُتيب

 عبد الرمحن
2001 تشرين األول 8 –بريوت   
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א א מא..-א א  א

 
 

لم يكن كتيبي هذا إال جهداً يسيراً بعد معايشة يومية ألناس مصابين 
كنتُ خاللها أدون ما أحيطهم به من دراسة وبحث .. مباضطرابات في شخصيته

 ..ألقارن النتائج ..ثم أعود إلى المراجع ..ومراقبة وتفكير من كافة الجوانب

عانيتها ولمدة طويلة أثناء تحضير هذا الكتيب،  ورغم المصاعب الصحية التي 
فإني أرجو أن أكون قد حققت شيئاً من أمنيات من لهم في الوجدان مكانة ال أجيد 

ولهم من األيدي البيضاء، ما أعجز أن أصف، ..البالغة في التعبير عنها
وضع هذا الذين كانوا القوة المولّدة ل.. وزمالئي..وأصدقائي.. أساتذتي..أحبتي..إنهم

الكتيب ليكون دليالً ومنهجاً مختصراً بين يدي الخبير والباحث والمختص والدارس 
 …والمهتم

وكلّي أمٌل أن أكون قد وفّقت، واستطعت أن أبين، كيف لنا أن نفهم ولو على 
وعلى نحٍو أفضل الكائن اإلنساني، مهما كانت طباعه ..بطريقة علمية…عجالة

 ..هلة األولى عصية على الفهموشخصيته، والتي تبدو للو

وكلي أمّل أن أرى في أطباء المستقيل انصهاراً أكثر في العالقة مع سائر 
 المخلوقات، ال سيما المريض من خالل ممارسة الطب عامة والطب النفسي

خاصة، فعلى عاتق طبيب المستقبل يقع واجب االغتراف من مناهل المعارف 
هرها ويطعمها برؤيته اإلنسانية، ويجعل من ذلك ليص.. العلمية والطبية والنفسية
وأال يتدخل مع ..السيفاً مسلطاً على رقاب المرضى.. عقيدة ومنهجاً وسلوكاً

 ..مرضاه على نحٍو مؤٍذ، أو غير أخالقي

فمن .. نخطئ ونصيب ونرتكب الحماقات.. وكلنا بشر… نعم كل ابن آدم خطّاء
فهل يغفرها جهازه ..  لإلنسان أخطاؤهولكن إذا غفر اهللا…منّا معصوم وبال خطيئة

 …وعلينا أن نتذكر!.. ؟..العصبي

 …إن الطبيب خلق ليعاجل ال ليحاكم
                                                                                          عبد الرمحن
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 –، محاه  1964 - 05 - 09 : تاريـــخ امليـــالد  
 سوريـــا

  الطب النفسي:  اصـــــاالختص 
 ــــةادات العلميــــــالشه 

  .اجازة دكتور يف الطب البشري -

- Ph.Dيف الطب النفسي . 

 .وم الطب النفسيدكتوراه بدرجة استاذ يف عل -

 .دبلوم يف التحليل النفسي -

 .دبلوم يف املعاجلة النفسية -

 ،استاذ حماضر وزائر يف عدد من اجلامعات العربية واألوربية: املمارســــــات املهنيــــة 
مستشار معهد  ،حباث النفسية العربية الروسيةمستشارو�ائب رئيس مركز الدراسات واأل

مستشار مناهج الطب النفسي للعديد من اجلامعات  ، السلوكيةوف لألحباث الفزيولوجيةبافل
مشرف على  ، للعلوم النفسيةL.N.B.2مستشار أكادميية ، واألكادمييات العربية واألجنبية

 ،ايف واملستوصفات واملراكز الصحيةتطبيق برامج املعاجلة النفسية للعديد من املش
 ...مستشار موعة مشايف خاصة يف أملا�يا

الفحص النفسي .2اضطرابات الشخصية،.1:فكرة وجيزة عن:  النفسيةلفـــــــاتاملؤ 
، معاجلة الفصامي.6، الفصامي.5، عاجلة االكتئاب م-4، االكتئاب.3والعقلي، 

، أسباب االضطرابات النفسية.9 ،فحص احلالة العقلية احلاضرة.8، املعاجلة النفسية.7
باللغة (ميليس يف قفص التحليل النفسي .12 ،األدوية النفسية.11، اآلليات النفسية.10

 )، الفر�سية، اال�كليزية، األملا�ية، الروسيةالعربية

  جمموعة قصص قصرية، جمموعة خواطر  -: املؤلفـــــــات األدبيـــة 

/  الطب النفسي:الدرع العايل يف :اشراف على ترمجات -
 وكلالسعلم / الفحص العصيب

 من خالل رسومهاملبادىء األساسية لفهم الطفل  -
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