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A p p r e c i a t i o n s  

Psychiatrists & Psychologists

 
@pbÈbjäa@@

@

א@ מ א
   

بسم اهللا الرحمن الرحيم، االستاذ الدكتور رئيس شبكة العلوم 
أحييكم أطيب التحيات واعبر لكم عن اصدق . النفسية العربية

مشاعر الود والتقدير واالعجاب لما تبذلونه من جهود جبارة 
ومتواصلة في مضمار العمل العلمي، االبداعي والتثقيفي من 

وبكم أيها . خالل موقعكم على الشبكة وكذا المجلة االلكترونية
نلنا الشرف، جزاكم اهللا كل العزيز الكريم وبالتفاتتكم الكريمة 

خير، أتمنى لكم التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة اهللا 
 .وبركاته

אא..   بريوت، لبنان-سوريا /  מא

صديقي الفاضل، إن ما تقدمه من وقت وجهد ومال من خالل 
ي بكل شبكتكم، هو غير عادي وال أبالغ إن قلت إنه استثنائ

شبكة العلوم "المقاييس بعد تصفحي للكثير من محتويات شبكتكم 
يفترض المساهمة وبقية الزمالء بتحمل ولو "... النفسية العربية

وأعظم مكافئة تقدم ... جزء يسير من هذه األعباء والتكاليف
... منكم هي تكرمكم بالنشر لي أو لغيري من الزمالء األعزاء

احترامي ودمتم في حفظ اهللا مع فائق محبتي وتقديري و
 .ورعايته

   نيــزة، فلسطــ غ/ אא

الموقع ممتاز جداً ومن الممكن ألي باحث ان يستفيد منه 
خصوصاً انه باللغة العربية ومتاح للجميع ومزيداً من التطور 
في مجال علم النفس ومعاً وسوياً من أجل واقع افضل ومستقبل 

أقترح االهتمام بالجانب التجريبي في علم النفس حيث ان . جملا
 .هذا الجانب مهمل و يعاني من هروب الباحثين منه

  غــزه، فلسطيـــن/ א.

موقع فيه من اإلفادة الكثير، باإلضافة إلي أنه ... السالم عليكم
إلرساء قواعد علمية أمل جميع المختصين في علم النفس 

اتمنى العمل على تشكيل فريق من البلدان . صحيحة لهذا العلم
المتاخمه السرائيل لوضع الدراسات النفسية الالزمه والتوعية 
الشعبية عبر المؤتمرات واالبحاث لمساعدة الشعوب على 

أقترح . تخطي ازماتها النفسية الناتجه عن االحتالل وممارساته
النفسية خاصة أن الشعوب العربية تعاني عديد االهتمام بالصحة 

التأثيرات النفسية السلبية على سلوكهم اليومي والذي ينعكس 
أنا جد سعيد ومتحمس لهذا المشروع العلمي ...على حياتهم 

أتمنى لكم النجاح وآمل المشاركة في هذا . األكاديمي الكبير
 .جزاكم اهللا خيرا. اإلنجاز العظيم مع أساتذتي الكرام

   راقــ بغداد، الع/ .

اطلعتُ ... الزميل العزيز واألستاذ الفاضل، تحية مودة وتضامن
 من )11-10(بمتعة واعجاب على مواد العدد األخير المزدوج 

امتنان جمعيتنا • :/ المجلة األلكترونية، واود ان اسجل لكم اآلتي

   نيــرم، فلسطـطولك/. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، االخ الدكتور رئيس شبكة العلوم 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،. النفسية العربية المحترم
-11(بعد تصفحي لعدد مجلتكم الجديد ... تحية ود واحترام وبعد

وعميق  إنه لمن دواعي سروري أن أجدد شكري وتقديري ،)12
امتناني لجهودكم الطيبة، واهتمامكم نشر الوعي والثقافة النفسية 

لقد جاء هذا العدد مميزاً نوعاً وكماً . لدى اإلنسان العربي
باشتماله على عدد من الدراسات والبحوث المتخصصة والعميقة 
في مجاالت مختلفة، إني إذ أقدر جهودكم المهنية والطيبة 

الموسوعية المتخصصة فإنني أشكر إلخراج أعمال هذه الشبكة 
لكم اهتمامكم الشخصي ومتابعتكم الدؤوبة المور الباحثين 
وعملية البحث العلمي، واعتقد أن هذا االهتمام هو سر نجاح 
هذه الشبكة، كما اثمن حرصكم الشخصي على متابعة البحث 
وتقديم الدراسات المتخصصة في األعداد المتتابعة والتي تنم عن 

الراسخ بجدوى البحث العلمي وأهميته للوصول إلى االيمان 
 .واهللا الموفق. ثقافة نفسية لدى اإلنسان العربي

   اــ مقيمة يف ترآي/ אא..

شبكة العلوم "اطلعت على بوابة . االستاذ الفاضل، تحية طيبة
إن . ، حقا انه مجهود كبير وبارك اهللا فيكم"النفسية العربية

احتجتم الى مجهودي وتشعرون بأنه يخدم هذه المسيرة إني على 
استعداد تام للتعاون معكم علما بان اختصاصي علم النفس ولدي 
نشاطات في منتديات مختلفة كما لدي مؤلفات ومقاالت باللغة 

 .العربية واإلنجليزية والتركية، أتمنى لكم التوفيق

אאא   الكويــت/ א

تحيه طيبه وبعد، يسرنى ان ارفع لسعادتكم شكر وتقدير 
العاملين بإدارة البحوث والدراسات بمكتب اإلنماء االجتماعي 

على اسهاماتكم وانجازاتكم فى ) دوله الكويت(بالديوان األميرى 
 .مجال العلوم النفسية مع تمنياتى لكم بالتوفيق والنجاح

 انــط، عمــ مسق/ אא.

حضرة وجناب األستاذ الدكتور المحترم،السالم عليكم ورحمة 
 )11-10(  اهللا وبركاته،أشكركم و أهنئكم بصدور العدد الجديد

التي أشرفتم عليها " المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية"من 
اساءة (صلة والحثيثة والتي كانت مقالتي حول بجهودكم المتوا

إني إذ أقدر واثمن .  إحداها) إيذاء األطفال-معاملة األطفال 
ذلك الجهد وتلك األتعاب التي بذلتموها، أدعو اهللا ألعلي القدير 

آمال أن أكون . أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه الخير والفائدة
بارك .  المجلة الموقرةدوما من المتعاونين معكم من أجل إنجاح

 .اهللا فيكم وحفظكم، مع فائق التقدير واالحترام

  إب، اليمــن / אא.
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أتمنى  لكم النجاح وآمل المشاركة في هذا اإلنجاز . األكاديمي
 .جزاكم اهللا خيرا. العظيم مع أساتذتي الكرام

جامعة الزقازيق، مصــــر/  א.

تحياتي، أود أن أشكر جهودكم .../ دكتور األخ األستاذ ال
بفضل جهودكم . الخالقة في ميدان علم النفس والصحة النفسية

استطعنا أن نتواصل ونشكل هوية ثقافية مرموقة ونتعرف على 
الجديد والمفيد، فلكم وللزمالء في هذا الموقع كل الشكر والتقدير 

 .والدعاء بمزيد من التقدم والتوفيق

 املنامــة، البحريـــن /  מא.

بارك اهللا في جهودكم . الموقع أكثر من ممتاز، فيه جهد محترم
وتمنياتنا لكم بتحقيق تميز أكثر وأكثر، إن الموقع من الوسائل 
. القليلة التي تحاول أن توحد وتبرز جهود علماء النفس العرب

ات ذات الطابع اقترح اال يتم التركيز فقط على الموضوع
اإلكلينيكي، هناك مجاالت جديدة وخاصة في مجال علم النفس 

وفقكم اهللا الي مافيه . االيجابي، جودة الحياة، السعادة والتفاؤل
 .الخير

    اجلوف، السعوية/ אאמא

صرح أتقدم بالشكر لكل من اجتهد وساهم في تحقيق هذا ال
أقترح إنشاء مجلس يلتفي فيها المختصون يكون مقر . الجميل

للحوار الهادف والمحاضرات والندوات العلمية وحل المشكالت 
 .العالقة وتوعية المجتمع من خالل المتخصصين

  سكيكــدة، اجلزائــــر/ א

الدراسات النقسية في الموقع يعتبر فضاءا علميا متميزا قي مجال 
أقترح تطوير الموقع ليصبح فضاءا علميا . مختلف تخصصاتها

يسمح باإلطالع وتبادل الخبرات وفق أطر اتفاقات بحثية علمية 
 .مشتركة

 السعوديـة/  جـدة-א

ما شاء اهللا وبارك اهللا ... السالم عليكم،الموقع جدا رائع
عن بعد " علم النفس العيادي"اسة ماجستير أرغب در.جهودكم

، آمل منكم تكرم إرشادي على جامعة )بالمراسلة أو باالنترنت(
 .شاكرة لكم فضلكم. معترف بشهاداتها في مجال علم النفس

  اجلزائــــر/ 

شكرا جزيال واتمنى لكم كل النجاح، اقتراحاتي ان تقوموا 
 .ة كل جديد عن علم النقسبترجم

  األردن/ א

موقع رائع على المستوى التقني والعلمي، يدل على حداثة 
أقترح تأسيس منتدى خاص يقدم . وعصرية فكر القائمين عليه

  .خدمات اإلرشاد النفسي بمجاالته المختلفة

 يـ فلسط–دير البلح، غزة /  אא

النفسية العراقية وامتناني شخصياً الهتمامكم وحرصكم المخلص  
 وهذا. على نشر األبحاث والمقاالت الخاصة باألساتذة العراقيين

تعبير ملموس وحقيقي عن توجهاتكم المبدأية نحو إرساء قواعد 
ه علم نفس عربي، قد يطول الزمن لبلوغه، إال إن الطريق نحو

قد ابتدأ حتماً بخطوتكم الرائدة في تأسيس شبكة العلوم النفسية 
لقد امتازت نصوص هذا العدد بامتزاج الرؤى • ./العربية

النظرية بالدراسات الميدانية باألبحاث المختبرية، في وحدة 
، )ال سيما المرأة(علمية رصينة، إطارها الشخصية العربية 

. اتها وقوانينها ومساراتهاومضمونها النفس البشرية بكل دينامي
كما أود اإلشادة بتقنيات تصفح العدد التي سهلت كثيراً عملية 
القراءة وانتقاء الموضوعات والتنقل بين فصول المجلة 

إلى جانب • ./وموضوعاتها بسالسة مريحة للعين والعقل
المحاور الثرية التي تضمنتها األعداد السابقة من المجلة 

امتازت بتبنيها لموضوعات واسعة المساحة األلكترونية، والتي 
والتأثير، اقترح أن تتناول المجلة مستقبالً، وبين الحين واآلخر، 
محاور أكثر تخصصاً تتركز حول تناول مفاهيم وظواهر 

االنتحار (، )صورة المستقبل في الذهنية العربية(: بعينها، مثل
، )لعربيالصور النمطية في العقل ا(، )في المجتمعات العربية

أشعر على الدوام أن . )أحالم اليقظة في الشخصية العربية(
البذرة العلمية الخصبة التي نجحتم في غرسها، تمتلك كل 

لكم .  عصرأيمقومات المشروع التنويري الريادي في 
 .اعتزازي وعميق احترامي

 راقــ آربالء، الع/ א.

يسرني التعرف .  هناك من يهتم بالعلم والعلماءمن المسلم به ان
يسرني . على هذا الموقع الذي ينضوي تحت هذا االهتمام

متمنيا التبادل العلمي في . بتواضع أن انتمي إلى هذا السجل
علما أنني من يفكر تطوير علم النفس . مجال النفسي التربوي

ذي ال" علم النفس التجددي"ومن المشيرين إلى بما يسمى بـ 
كما اذكر . أشير إليه في المجلة التي تحمل ذات العنوان 

راجيا لكم التوفيق والتطور . بتواضع أنني من مؤسسيها
اقترح اإلشارة في موقعكم إلي إلى هذا الفرع من  .المتجدد

العلوم النفسية الذي احمل أفكارا أجد فيها المناسبة والتطور 
كية من جانب والعالج لعلوم النفس المعرفية والوجدانية والسلو

 .النفسي واإلرشاد النفستربوي من جانب اخر

אא.   راقـ الع–بغداد /  אמ

مقدرا ... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، تحياتي واعتزازي 
جهدكم الحثيث وسعيكم الكبير في إغناء الثقافة النفسية في 

صيل وان شاء اهللا أتواصل معكم رغم مجتمعنا العربي األ
الظروف المأساوية التي نمر بها في العراق الجريح وبارك اهللا 

  .فيكم

 ستيــف، اجلزائــــر/   .

موقع فيه من اإلفادة الكثير، باإلضافة إلي أنه ... السالم عليكم
أمل جميع المختصين في علم النفس إلرساء قواعد علمية 

أقترح االهتمام بالجانب المنهجي . حيحة لهذا العلم بالعربيةص
للبحوث النفسية ألن أغلب الباحثين ال تظهر قيمة أبحاثهم 
العلمية بسبب العرض الالمنهجي لها، أتمنى أن تفيدون في هذا 

 ي ـروع العلمـذا المشـأنا جد سعيدة ومتحمسة له. المجال
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organisme des psychologues Arabes et participer aux  
congrès et toutes activités ayant pour but de 
promouvoir la psychologie dans le monde Arabe  et 
Musulmans.Mes Salutations les plus distinguées. 

Pr. Samir LAKEHAL / Batna , ALGERIE   

Cher Monsieur, je suis ING en Informatique, enseignant 
et développeur d’applications informatique et en même 
temps Etudiant en Psychologie (Clinicien (à l’université 
de Batna (ALGERIE), j’ai eu l’occasion de discuter avec 
nos amis communs le Dr. Bachir Maamria et le Dr. 
Djarallah Sliman , qui m’ont vivement conseillé votre 
site, ou je suis actuellement inscrit … (en invité) enfin , 
il me semble que l’avenir de la Psychologie devra passer 
par l’informatique , je le pense vraiment. Je m’intéresse 
principalement aux recherches relevant de la 
Cybernétique et de l’IA et ses applications au Monde de 
l’E-learning et a la perception chez les enfants de moins 
de 5 ans. Je reste a votre entiere disposition. 
Salutations. 

Mr. Hamza LAZAZGA  / Setif; ALGERIE  

J’ai le grand plaisir de vous écrire, je suis un étudient en 
psychologie a l’université algérienne Farhat Abbas 
SETIF ; je vous écrire aujourd’hui pour vous demander 
d’accepter mon inscription sur votre site. Et je veux 
participer par des travaux concernant la psychanalyse 
et en plus des essais de traduction des manuels des 
tests projectifs tels que le dessin de la famille qui est 
classé dans ma série des tests psychologiques et 5 
leçon sur la psychanalyse et j’ai aussi un projet 
d’arabiser touts les tests projectifs. Donc monsieur le 
docteur Jamel Turky, voulez vous accepter ma 
participation sur votre site et j’aimerais bien vous aider 
dans le champ de traduction des documents en langue 
française et enfin voulez vous accepter toutes mes 
salutations et merci encore une fois et au revoir 

Pr. Lotfi GAHA – Monastir ; TUNISIE  

Mon Cher Confrère et Ami Jamel, je tiens à vous féliciter 
encore une fois pour la qualité de votre travail en vous 
assurant que je reste à votre disposition pour des 
prochaines contributions. Bien cordialement. 

Dr. khedidja AIOUEZ  / ALGERIE  

Je vous remercie de m’avoir accepter permis vous, 
j’espère apporter un plus au groupe ,en matière de 
connaissances tant sur le plan psychiatrique 
,culturel(Algerie), et je vous invite a être parmi nous en 
juin 2007 pour le Congrès Arabe de Psychiatrie 

أتمني أن أنال صداقة اإلخوة األغزاء و لكم وافر , السالم عليكم 
 .التقدم واالزدهار

  ط، عمــــانـمسق/  מ..

أشكرك كثيرا على ... األستاذ الدكتور المحترم، تحية وبعد
اهتمامك الشخصي ومتابعتك الحثيثة لكل أمور المجلة 
اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية العربية، واعتقد هذا هو سر 

. العاملين معكمع تقديري وخالص التحيات لجميع . نجاحك
 . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

    اجلزائـــر–املديــة /  א

عمل ممتاز، نحمد اهللا على هذا الفضاء العلمي ... بسم اهللا
األكاديمي يشرفني تبادل أبحاث ودراسات في األرغونوميا 

ما يتعلق بالسلوك التنظيمي مع بشقيها الذهنية والتصميمية وكل 
 .الزمالء أساتذة وباحثين في الوطن العربي وشكرا

   نيـزة، فلسطـ غ/ אא.

السالم عليكم، أنا خريج من الجامعة االسالمية بغزة أتمنى أن 
 .لكم محبتي وصداقتي وشكرا. أكون ضيف طيب عليكم

 وانـ القاهرة، حل/ מא

آمل إضافة ملخصات أبحاث . موقع ثري، بارك اهللا في جهودكم
 .عربية فى كل مجاالت العلوم النفسية

אא    راقـ الع/ א

 .ممتن لهذا الجهد العلمي العربي ومزيد من التقدم ان شاء اهللا 

  Dr. Laith Farid GULLI  /   New York; USA 

fantastic and very informative. 

Pr. Mona AMER / Connecticut, USA 

Dear Dr. Turky, Ramadan mubarak. the arabpsynet is 
an amazing and well-respected resource that we are all 
so grateful that you put together. I have advertised 
your website to countless listservs, discussion groups, 
and individual Arab and Arab American mental health 
professionals and researchers when they are looking for 
resources. However, I have never been a member of 
arabpsynet and inshAllah will do my best to contribute 
from now on. 

Mme. Sihem dites oum_Rokaya .  /  ALGERIE  

Assalam alaikom; je voudrais m’inscrire dans votre  
א       א א
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 شــــارك برأيــــك
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