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انك تقوم بعمل كبير .كل التقدير و التبجيل للدكتور جمال التركي
لقد حباك اهللا باإلرادة القوية و العاطفة الجياشة نحو .و مهم
/ 1: إسمح لي أن أقدم بعض المالحظات. ك و علمكتخصص

االهتمام باالمراض النفسية بداء بعصر النهضة اإلسالمية، كان 
ذلك في القرن السابع عندما أنشأ المسلمون أول ملجأ في العالم 

كانت أوربا في حقبة .لألمراض النفسية في القاهرة بمصر
كلمة (ات كما أنشأت البيمارستان. القرون الوسطي المظلمة

دمشق و حلب ,  لألمراض النفسية في بغداد)فارسية تعني مشفي
و بعد احدي عشر قرن من ملجأ .) القرن الحادي عشر ميالدي(

) فرنسا(القاهرة افتتح أول مشفي لألمراض النفسية في باريس 
بواسطة الطبيب فليب بينال، ثم انتشرت بعدها في إنجلترا 

أري أنه توجد اليوم صحوة . يومهكذا كنا فأين نحو ال.فألمانيا
لالهتمام باألمراض النفسية و هذا الموقع المبجل يعد واحدا من 

التركي جهدا كبيرا و . لقد بذل د/ 2. عالمات هذه الصحوة
مقدر في اعداد المعجم الخاص بالمصطلحات في مجال الطب 

يوجد في مدخل المعجم التعريف بالعلوم . النفسي و علم النفس
هذا )التحليلنفسي و العالجنفسي,الطبنفسي,علمنفس(النفسية

إن استعمال .التعريف ِيؤدي إلى تشويه الفهم العلمي للمصطلح
ليس له موسيقي لغوية علمية من ناحية " المصطلح المدمج"

ثم لماذا . ) لست عالم صوتيات في اللغات(النطق حسب رأيي 
. و مدمجنقلد اللغة اإلنجليزية في جعل المصطلح العلمي مركب 

المالحظة الثانية هي أن مصطلح العلوم النفسية يجب أن يضم 
علم النفس الطبي أو السريري أو , الطب النفسي: اآلتي

لم يذكر في إطار األطباء . // علم النفس االجتماعي, اإلكلنيكي 
الذين قدموا خدمات جليلة لهذا االختصاص في الوطن العبي كل 

الذي تخصص في الطب "  الماحيالتجاني"من الطبيب السوداني 
النفسي منذ أواخر أربعينيات القرن العشرين و كذلك األطباء 
السودانيين الذين تخصصوا في الطب النفسي منذ أوائل منتصف 

حسب الرسول سليمان . د", "طه بعشر. د"القرن العشرين مثل 
غيرهم من األطباء " شيخ إدريس عبد الرحيم. د"و " )حسبو(

قيام مراكز بحوث علمية : * أقترح. // هذا المجالاألجالء في 
لألمراض النفسية و التنسيق بين تلك المراكز في مواضيع 

ايجاد منهج بحثي علمي لالمراض النفسية في العالم . ** البحث
خلق صالت بحثية علمية مع المراكز المتشابة . *** العربي

لنفسية بحث تاريخي لتطور مسيرة عالج األمراض ا. في العالم
انشاء مراكز في البلدان العربية . **** في العالم العربي 

لك حضرة الدكتور المشرف ./ للرعاية األولية للصحة النفسية
على الموقع و للفريق العامل معك تحياتي و أمنياتي الطيبة 

 بالنجاح و السداد في إنجاز المهمة الكبيرة التي أنت أهل لها 

  أبوظبــى، األمـــارات/ א..

 هذا عمل إبداعي مميز في وقت أشد ما تكون فيه الصحة 
 النفسية في حاجة إلى توعية و محاربة الوصمة و االنفتاح على

 القاهرة، مصــــر/  א . 

أرجو أن تكون والزمالء ... الزميل صاحب الفضل فائق النشاط
أعلم كم أنا مقصر فى حقكم وحق الموقع، . األفاضل بخير عميم

مازلت . وأدعو اهللا أن يعيننى أن يكون اعتذارى عمال مفيد
قادرا على االحتفاظ بقدر من التفاؤل المسئول برغم الواقع الذى 

 .أكرر تحياتى وشكرى وعليكم السالم. نعرفه

אא..   بريوت، لبنان-وريا س/  מא

أهنئكم على التميز الذي تستمرون به ...حضرة الزميل العزيز 
في شبكة العلوم النفسية العربية بمتابعة وصبر، وممنون لكم 
التواصل إذ تثبت يوماً بعد يوم مدى رحابة الصدر وسعة الفكر 

فحقيقة غدت شبكة العلوم النفسية ... واألفق التي تتحلى بها
ب ما تكون إلى أكاديمية تفرض وجودها بقوة العربية أقر

وعلمية فائقة وتساهم في التواصل ورفد وتقديم أحدث 
فلإلنصاف يسجل لكم في ... المعلومات بأسرع وأيسر السبل

مع ... عالمنا العربي هذا الصرح الحضاري العلمي المتميز
 فائق محبتي واحترامي 

 غــزة، فلسطيــــن / א.

نشكر لكم ما ... حضرة الزميل المحترم، تحية طيبة و بعد
, تقومون به من عمل رائع في التواصل بين العلماء العرب

 . نعدكم باالستمرار في العمل و التواصل معكم

 ارات ـي، االمـــ ابو ظب/א.

ان جمال الشئ في ندرة "لمثل القائل ينطبق علي بوابة الشبكة ا
، بالرغم انه ليس أول موقع في العلوم النفسية، إال انه "وجوده

أتمنى طرح ملفات فيديو . األكثر تميزا لشمولية محتواه وتنوعه
و ملفات صوتية، للقاءات و محاضرات و مؤتمرات و دورات 

قع جزيل الشكر للقائمين على المو. تدريبية في المجال النفسي
 من اعماق القلب أتمنى لكم المزيد من التميز والتألق.

 بغـــداد، العــــراق/ א.

اهنئ شبكتكم الغراء وجميع الزمالء والزميالت من المسيحيين 
والمسلمين بمناسبة حلول السنة الميالدية الجديدة ومناسبة عيد 

اهللا عز وجل ان يغفر لنا خطايانا االضحى المبارك، داعيا 
ويحفظنا وامتنا العربية، ويوحدنا وينصرنا على المحتلين 

اتمنى ان تكون السنة الجديدة سنة خير على الجميع . الحاقدين
وطرد المحتلين من العراق وفلسطين وجميع األراضي العربية 

 .اللهم آمين آمين يارب العالمين. المغتصبة

 ودانــوم، الســـ اخلرط/ אמ..
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. رئ وباستخدام وسائل تكنولوجية عصرية وشبكة االنترنتالقا
جمال التركي وإلى . في األخير كل الشكر والتقدير إلى األخ د

كل فريقه العامل في هذه الشبكة ولنا الشرف أن نعمل معا ويدا 
اقترح أن يدعو كل زميل طلبته وزمالئه لإللتحاق بهذا . بيد

أخيرا ، . ن استمراريتهاالعمل الرائع ورفد الشبكة بكل ما يضم
دعائنا بأن يفك اهللا اسر الوطن العربي بكل أقطاره ويوحدنا 

 .أرضا وإنساننا وفكرا ووجدانا

   فــاس، املغـــرب/ א.

حضرة الزميل الفاضل الدكتور جمال التركي، رئيس تحرير 
تحية طيبة وبعد، ... وم النفسيةالمجلة اإللكترونية لشبكة العل

رغم الطابع األولي إلطالعي حتى اآلن على مكونات الشبكة 
بمختلف أبوابها وموادها ومضامينها ومشاريعها، فإنني ال 
أجاملكم القول إن أكدت لكم بأن ما قمتم به يعتبر بحق إنجازا 
عظيما، ألنكم بهذا اإلنجاز جسدتم آمال وأحالم كل المشتغلين 

النفس في العالم العربي وبالخصوص في ميادين أساسية بعلم 
 :من قبيل

 توفير قاعدة غنية من المعلومات العلمية والمهنية واألكاديمية -1
 .والشخصية

 تحقيق بعض أهداف وغايات األفق العلمي الرحب الذي -2 
نتوخى منه جميعا، نحن المهتمون بالسيكولوجيا، خدمة البحث 

 . ه السيكولوجيالعلمي العربي في بعد
 إنشاء قنوات جوهرية للتواصل العلمي بين الباحثين العرب -3 

وغير العرب المهتمين بالسيكولوجيا في أبعادها وحقولها 
 . المختلفة

 تبسيط وتسريع إجراءات هذا التواصل إن على مستوى -4
المشاركة والمساهمة أو على مستوى االطالع واالستفادة أو 

 . الحوارعلى مستوى النقاش و
 تقريب الباحث من المعرفة السيكولوجية المتوفرة حتى اآلن -5

هذا من حيث االنطباعات اإليجابية، أما من .// في العالم العربي
 : حيث بعض االقتراحات فيمكن إجمالها في اآلتي

 يستحسن اعتماد نوع من التوازن في المعارف السيكولوجية -1 
للمنظورالسيكولوجي المعروضة في الشبكة، وذلك خدمة 

الدينامي الذي يراهن على الشمولية عوض االختزالية وعلى 
 .التكاملية عوض التنافرية ثم على التعقدية عوض التبسيطية

 كما يستحسن اعتماد نفس التوازن في التخصصات المعتمدة -2 
الطب النفسي  (في الشبكة دون ترجيح كفة تخصص سيكولوجي

أوكفة مقاربة سيكولوجية )  العام مثالعلم النفس(على آخر ) مثال
علم النفس المعرفي (على أخرى ) التحليل النفسي مثال(

 . إلخ..).مثال
 التسلح بنوع من الصرامة العلمية على مستوى انتقاء المادة -3

السيكولوجية القابلة للنشر، مع اتباع استراتيجية التوظيف الناجع 
يح للسيكولوجيا للشبكة في مجال رسم معالم الطريق الصح

بمعنى الطريق الذي يؤهلها . المأمولة في العالم العربي
لالنخراط في مسيرة المنظومة السيكولوجية العالمية التي 

أرجو أن تتفضلوا بقبول . أصبحت بامتياز سيكولوجيا معرفية
.فائق احترامي وعميق تقديري

  بغداد، العراق/ ..

خاصة و هي تواجه غربة نفسية داخل الذات ... جمهور القراء 
فلتكن هذه البوابة أحد الوقفات مع النفس ... البشرية و خارجها

فقط تحتاج إلى ... و أكبرها للعبور إلى دهاليز النفس البشرية
مع دعواتى لكم ... إعادة تبويب وبعض ترتيب صفحات السجل

 . بالتوفيق

   الربــاط، املغــرب/ מא..

المحترم، ال يمكن لكل " رئيس بوابة الشبكة " الزميل  حضرة
حامل هموم االشتغال العلمي والنهوض بالحركة العلمية في 
مجال علم النفس، إال أن ينوه بهذا اإلنجاز الجبار والرائع الذي 

بة واقع يمكن أن يجد فيه كل تشرفون على تحقيقه وجعله بمثا
وما يحرك . واحد على امتداد الوطن العربي ما يصبو إليه

كما أن الموقع يشكل فرصة مهمة لفتح . همومه وانشغاالته
نقاش جاد حول واقع علم النفس على مستوى أشكال تعاطينا 

أقترح إذا أمكن وضع خريطة ترصد .المعرفي والعملي معه 
ول علم النفس الموجودة في الجامعات لمختلف التكوينات في حق

. العربية، إن على مستوى اإلجازة أو الماجستر أو الدكتوراه
 .تكون رافدا للمعلومات بالنسبة لألساتذة والباحثين والطلبة

א..   طنطا، مصـــر/ א

عربية، الدكتور رئيس موقع شبكة العلوم النفسية ال األستاذ 
يشرفني ويسرني أن أنتمي لشبكتكم العلمية ... تحية طيبة وبعد

الموقرة، وأطلب من اهللا ألعلي القدير أن يسدد خطاكم وأن يجعل 
جهودكم الطيبة في ميزان حسناتكم بإذنه تعالى، وأن يسجل لكم 

وأعرفكم بأننا أمة علم . هذا عبر األجيال القادمة بإذن اهللا
والنفيس في سبيل التوصل إلي الحقيقة ومعرفة نبذل الغالي 

وهذا من صميم عقيدتنا وإيماننا باهللا سبحانه وتعالى كما أننا ال 
و على الرغم مما نالقيه من . نستسلم أبدا وهذه من خصائصنا

محن وأزمات فاألمل يبقى لدينا بفضل شخصكم الكريم و 
 .بيننا التواصل بإذن اهللا. علمائنا األجالء

  القاهرة، مصــر/ מאא.

األستاذ القدير الدكتور جمال التركي، ألف تحية عطرة من 
مصر أهديها لكم،،، نرجو من اهللا تعالى أن يوفقنا لما فيه خير 
األمة، أنا ممتننة لدعمكم و تشجيعكم الذي ال أستطيع وصف ما 

ن لما فيه خير دمتم مخلصي. له من أثر طيب على النفس
اإلنسانية، فأنتم السابقون في األستاذية و الجهد المخلص الذي ال 

 .يثمر عن خير كبير و منفعة عظيمةيمكن إال أن 

 نــاء، اليمــ صنع/ אא.

رائعة هذه الجهود ال سيما أنها بدأت بخطوات صعبة وبسيطة 
فعل ما لم تفعله الجمعيات والجامعات بل وحتى وهاهي اليوم ت

الحكومات في لم شمل المتخصصين في العلوم النفسية، إزالة 
التحسس بين بعض األطباء واألخصائيين النفسيين بل وإيجاد 
التكامل وهذا ما نريده و ذلك باقل التكاليف وبأفضل األساليب و 

لفها أن تقدم استطاعت هذه الشبكة ومن يقف خ. بأثمن المعلومات
لنا وللمهتمين أفضل الثمار العلمية النفسية مع اليقين بأنها تنمو 

كما أنها أوجدت مكانا وأسلوبا . وتتقدم بشكل متسارع وبارع
 جيدا للنشر في مجلة الكترونية محكمة يستفيد منه الناشر و 
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راجيا من اهللا العالي القدير أن يوفقنا في لم شمل أمتنا التي تعاني 
 نحن ويالت القهر و التخلف و اإلستبداد و التفرقة، في وقت

بأمس الحاجة إلى تضافر و تكاتف جهودنا، تكريسا لوحدة عربية 
 .تبقى مخرجنا الوحيد من دائرة التخلف و الهيمنة و االتبعية

  العراق،ط ـة واســ جامع/ א.

سالم من اهللا العزيز الكريم عليكم، و سالم من دجلة التي باتت 
األبرياء بعد أن كانت مالذا للنوارس تغفوا ثكلى تغطيها رفاة 
و من الفرات الذي كما عهدناه عذبا شجيا . على شاطئها الخالد

يحنوا على أبناءه الذين ليس لهم من ذنب فيما هم فيه إال لكونهم 
من أين أبدأ وكيف لي أن أنتهي و ما وصلني منكم . عراقيين

ن هذا ليس إ. عنا غبار الحسرة وتنهدات المرارة/أزال عني
لقد كانت رسائلكم الدعم والتعايش الحقيقي . بغريب عليكم

بصراحة إن . األصيل، تفيض بصدق المشاعر وعظم المواقف
كتاب أو " ما وصلنا منكم كفانا وأغنانا عن كل ما هو مادي كـ

. ، لم نعد إزاء هذه الغمرة نشعر بالعزلة"مرجع أو دعوة لمؤتمر
ساسنا بالغربة،،، و ملئتمونا بطاقة لم بارك اهللا بكم، لقد أزحتم إح

إن المعنويات التي تفيض بها . نعد معها نصغي إلى ما ينقصنا
نفوسنا اآلن من أثر رسائلكم الكريمة تتحقق أمامها كل أمنية 

نجدد شكرناإلى األخ العزيز األستاذ . ويتبدد إزاءها كل مستحيل 
رفتنا فارس كمال عمر نظمي الذي كان والزال السبب في مع

وأشكر الدكتورة أمل المخزومي، و .بإخوتنا في بوابة الشبكة 
الدكتور أحمد زين الدين، ولكل من تواصل معنا، أشكرهم 
بإسمي الشخصي و بإسم زمالئي الباحثين في ميدان العلوم 
النفسية، كما آمل منكم توجيه الشكر للجميع من خاللكم سادتي 

شعر أ(ه بركات اهللا ورسوله الكرام، إن عملكم هذا كأني أراه تحف
 و يعدوه بإزدهار سينعكس ليس فقط في ميادين العلوم )بذلك واهللا

النفسية بل يتجاوزه إلىعلى شتى األصعدة و إن غدا لناظره 
وفقكم اهللا ورعاكم و كنتم دوما سنداً و ذخراً للعلم وأهله ...قريب

 .وإلى ملتقى قريب في عراق معافىبإذن اهللا

  بغداد، العــراق/ .

تحية مودة واعتزاز عميق بمواقفكم العلمية :  األستاذ الفاضل 
أود أن أسجل لكم ، نيابة عن زمالئي . المشرفة والنبيلة على الدوام

في الجمعية النفسية العراقية وإصالة عن نفسي، بالغ تقديرنا وامتناننا 
في جميع خدمات الشبكة " اهداء اشتراكات"لتفضلكم بتقديم 

لقد عهدنا . الختصاصيي العلوم النفسية والطب النفسي في العراق
فيكم دوماً القدرة على الجمع بين الكلمة المفكرة والموقف العلمي 
المسؤول، وتلك هي الخصال األصيلة التي أكسبتكم تقديراً وتبجيالً 

 إن احتضانكم المستمر .عاليين لدى األوساط النفسية العراقية
لمؤلفات باحثينا العراقيين في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ بالدنا 
، قد حفر له أثراً معنوياً وعلمياً عالياً في نفوسنا، إذ خفف من 
عزلتنا المريرة وسط محيطنا العربي، وهيأ لنا متنفساً فكرياً راقياً ما 

" األكاديمية" إدارة هذه برحنا نتلمس فيه أداءكم الحضاري المميز في
لن يطول الزمان، وستستعيد . الفريدة من نوعها على شبكة االنترنت

بالد الرافدين النازفة عافيتها وازدهارها، وسنتشرف باحتضانكم في 
بغداد الثقافة والنور، عالماً أصيالً، وأخاً غالياً، وإنساناً وفياً خفف 

اني المنفتح قد أسهم في وستجد أن منهجك االنس. من شدتنا ومأساتنا
. إنارة أشد سنوات الظلم والظالم التي يمكن أن تلحق بشعب عريق

 .لك تضامني وأسمى مشاعري

األخ الدكتور المحترم، شكرا لكم لكل ما تقوم به من نشر العلم  
أقدر اهتمامكم الكبير بإصدارات و أبحاث األساتذة و . والمعرفة

إني . كل قلبي الموفقية والنجاحاألطباء العراقيين، أتمنى لك من 
اآلن مقيمة في األردن بدون عمل، هكذا يريد األعداء وأمريكا 
هربت من العنف والقتل وها أنا البروفسورة في علم النفس 
أجلس بدون عمل، الن الجامعات ال تريد من هو بمرتبة 
بروفسور، إنما تريد الخريجين الجدد المحدودي الخبرة من اجل 

اقل ومع ذلك إني مباشرة بالتأليف و سأمدكم مستقبال دفع رواتب 
 .وفقكم اهللا وحفظكم من كل مكروه. باالبحاث والدراسات

  بغداد ، العراق/ א.

بسم اهللا الرحمن الرحيم، سرني وانا اتصفح شبكة العلوم النفسية 
اعتقد بأهمية هذه .ات و مواضيع ما جاء فيها من آراء و اشاد

الشبكة، آمال أن تتطور بنشر ملخصات بحوث جميع المجاالت 
 وسرني ). مجال اختصاصي (النفسية ومنها المجال الرياضي 

أكثر وجود أسماء كبيرة كانت قد كتبت في هذا المجال، منها 
كما أود ان اشير باني . )السعودية(الدكتور صالح احمد السقا 

االيقاع الحيوي واالرقام القياسية في "ا جديد بعنوانكتبت بحث
و يشرفني تلقي مراسلة الباحثين في هذا المجال " العاب القوى

لتبادل اآلراء و االستنتاجات التي توصلت لها في هذا الفرع من 
اقترح نشر العناوين اإللكترونية للباحثين لكي يتسنى . العلوم

 .مراسلتهم واالستفادة من خبرتهم

  القاهـرة، مصــر/ מאאמ

سعيدة . أعتبركم صرحا ومنتدى راق، يقدم الجديد والمزيد دائما
بمثل هذا اإلنجاز الهام للدارسين والمهتمين بالعلوم النفسية، أدعو 

أقترح تقديم . بالتوفيق لكل من ساهم فى إنجاح هذا الموقع
مختلفة كمرجع للباحثين و " مقاييس نفسية"و " يةاختبارات نفس"

دوريات "نشر الجديد من األبحاث والرسائل الجامعية وعمل 
ترسل لنا بالبريد، بعد دفع رسوم اشتراك سنوى كنوع " علمنفسية

إلى األمام .من التكامل من ناحية والتواصل من ناحية أخرى
 هذا اقل تقدير و .دائما، و وفقكم اهللا لما فيه خير أمتنا العربية

 .أرجو المعذرة ألى تقصير منى

  االنبـار، العــراق/ אא.

األخ األستاذ جمال التركي السالم عليكم، بوركتم وبورك مسعاكم 
في هذه الشبكة التي ما ابرح أن اتركها حتى أجد شيء متجدد 

خصوصا ونحن هنا . هفي كل مرة يغني الباحث في كل مجاالت
في العراق نعيش في ظالم مطبق أثقل كواهلنا حتى صرنا ال 
نعرف كيف المخرج من كل هذا لكن ثقتنا باهللا كبيرة ثم جهودكم 

اقترح تأسيس صفحة خاصة باالستشارات النفسية في . الكريمة
كل مجاالتها، خصوصا ونحن نملك طاقات كبيرة في هذا 

قدراتكم العالية وحبكم لهذا أنا واثق ب و شكري. المجال
 .االختصاص

 قسطنطنية، اجلزائر/ א.

السالم علكم و رحمة اهللا و بركاته، أود بمناسبة حلول السنة 
 ،أن أتقدم ألعضاء الشبكة العربية من 2007اإلدارية الجديدة 

 لص األمنيات، أطباء و أساتذة علم نفس، بأحر التهاني و أخ
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אא. روت، لبنانـبي/  מא

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، حضرة الدكتور والزميل و 
إنكم برأيي تقدمون للمهتمين بالصحة النفيسة ... الصديق الكبير

من أطباء نفس وأساتذة علم نفس في عالمنا العربي أكثر مما 
 .قدمته المؤتمرات أو حتى الجامعات

  جدة، السعودية/ אא

الزمالء األفاضل، الموقع جميل وثري بموضوعاته الشاملة للعلوم 
النفسية والطب النفسي، آمل نشر نصوص كامل البحوث والمقاالت 

الشكر موصول على . لالستفادة من آراء األخصائيين واألطباء
طوير بوابة الشبكة و على عرض مؤتمرات العلوم مجهوداتكم في ت

أقترح تسليط الضوء على أثر الصحة . النفسية العربية و العالمية
 .النفسية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

א.  بابــل، العـــراق/ מ

ر البحوث بعد التحية والسالم، يطيب لي أن أطلع على آخ
أو عن " علم نفس الرياضة"والقراءات العلمية في مجال 

أعتقد . موضوعات خاصة بالرياضيين من وجهة نظر علم نفس
إن هذا الموقع يحقق فعالً التواصل العلمي المنشود، حيث البأس 

تمنياتنا . بالنقاشات العلمية حول موضوع معين يجري طرحه
 .للجميع بدوام التواصل المثمر

  راقـداد، العـــ بغ/.

لكم وافر ... األخ الفاضل والصديق العزيز، تحية اعتزاز ومودة
امتناني لحرصكم المستمر على إتاحة الفرص العلمية الجادة 
 .للباحثين النفسانيين، و بأسلوب مبتكر يجمع األصالة مع التجديد

  اجلزائــــر/.

هذا النوع من المواقع ضروري من اجل التبادل العلمي  
آمل منكم إرشادي عن كيفية نشر . والتواصل مع األخصائيين

بعض المواضيع المتعلقة بتخصصي علم النفس العيادي و سبل 
 .التواصل العلمي مع مختصين في الوطن العربي

  جــدة، السعودية/ אא.

نشكركم على عطاءاتكم في هذا الموقع، نتمنى أن يكون أكثر 
فاعلية وتطورا، خصوصا أن المواقع االجنبية فاقتنا كثيرا، نتمنى 

 .للجميعتحياتي . األخذ بما ينفعنا و يالئم ديننا و قيمنا

 ليون، فرنسا / א

السالم عليكم أساتدتي الكرام، أشكر لكم هذه المجهودات الجبارة 
أدعوا نشر مقاالت علمية . في تأسيس هذا موقع الممتاز

متخصصة في موضوع الشيخوخة وكيفية رعاية المسنين و 
 .اتمنى لكم التوفيق. معالجتهم

 نــزة، فلسطيــ غ/ אא.

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

 قسطنطنية، اجلزائر/ א. 

من الواضح أن هذا الفضاء اإللكتروني قد سمح لنا بالتعرف 
عضنا كل يوم أكثر فأكثر وبالتالي تبادل وجهات النظر، على ب

ومن البديهي أن شكلت هذه الشبكة حلقة وصل هائلة لتبادل 
المعلومات العلمية ليستفيد منها الباحثون العرب الذين هم في 
حاجة إلى المعارف الحديثة والمتعطشين دوما إلى آخر 

 في تأسيس مرة أخرى أشير إلى أن الفضل. المستجدات العلمية
هذا الفضاء يعود بصفة خاصة إلى الدكتور جمال التركي، الذي 

أعترف . له علي حق الشهادة بالريادة والعمادة في هذا الميدان
أنه ليس باألمر الهين تحقيق إنجازا أكاديميا بهذا الحجم، لهذا 
ينبغي أن تكون هذه التجربة الشديدة الثراء، حافزا إيجابيا لجميع 

واقين إلى مستقبل أفضل ألمتنا، التي نعدها حاليا في العرب الت
للتأكد من هذا، يكفي مشاهدة أين نحن مما يدور . مفترق طرق

أعتقد أن بقائنا على . في العالم كل لحظة من تطور علمي سريع
هامش األحداث الفاعلة ال يفرحنا البتة، إن غنانا الحقيقي في 

وتنا، وهو ما يشكل تنوعنا و في تعدادنا الذي أعده مصدر ق
أرضية مميزة علينا توظيفها و التموقع فيها دون انفصال عن 

على عالمنا العربي أال يكتفي . تراث سلف و قيم إسالمية أصيلة
بالحضور السلبي أمام صياغة هذا العالم المتعولم و عليه 

إن معادلة . مراجعة نظرته العامة لتطور الزمن واألحداث
طموحنا وال إرادتنا لتغير مجرى األشياء اإلنسحاب لن تغذي قط 

. هبة مقدمة من اآلخر" األشياء"، إالّ إذا كانت هذه "األحداث"
وهو ما ال يعد إال أمرا طوباويا و علينا أال نحلم أكثر من 

إن هذا النمط من التفكير يذكرني بمقولة صديق كنت . الالزم
تى دخان، شاي، بقاء ح"عرفته في زمن الشدة، يقول فيها 

بالمناسبة،أقترح على زمالئي " و يستمر الكابوس ... االستيقاظ
التفكير في تنظيم يوم عربي على شبكة االنترنيت سواء من 

، مخصص "ويندوز اليف ماسنجر"أو " ياهو ما سنجر"خالل 
للعلوم النفسية بصفة عامة، يستطيع فيه المشاركون التواصل فيما 

 متحمسين و مترددين بينهم، و هو ما يشكل فرصة للجميع،
للتعريف بأعمالهم و للتعبير عن وجهات نظرهم عند شريحة 

 .واسعة من أهل اإلختصاص في الوطن العربي

א.   آرآوك، العراق/אא

السالم عليكم، إنها المرة األولى التي أتصفح فيها هذا الموقع 
أقترح نشر االختبارات النفسية مع , لجميلالعلمي الممتاز و ا

بارك اهللا .  لالستفادة منها من قبل الباحثين)إن وجدت(ترجمتها 
 .للعاملين فيه ومن اهللا التوفيق مع تمنياتي

 اــــــ سوري/ א.

السالم عليكم، إنها المرة األولى التي أتصفح فيها هذا الموقع، 
فخور أنني وجدت موقعا باللغة العربية بهذا المستوى الراقي وهو 

 .أتمنى لكم التوقيق. يوازي المواقع األجنبية إن لم أقل يتفوق عليها

  مصر–اد، شرقيه ــابومح/  מא.

أرجو من اهللا أن يستمر هذا الموقع الرائع في تقديم المزيد من 
خدمات التعليمية لألطباء، أقترح عرض برامج تربوية سمعية ال

بصرية و اختبارات نفسية و مقاييس طبنفسية و أمنياتي بالتوفيق 
 .و النجاح المستمر
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 اس، املغـــربــ فـ/ 

موقع ممتاز وهادف بكل ما يحتويه من أفكار و مراجع مهمة و 
ذا الموقع وكلهم مطلوبة لدى الجميع، خصوصا المقبلين على ه

أقترح حسب اإلمكان أن يكون هناك كتب . امل في االستفادة
يمكن قراءتها كاملة دون انقطاع كلما سمحت الفرصة لالستفادة 

 .أعانكم اهللا ووفقكم وشكرا. من المعلومات القيمة التي تحتويها

 توغرت، اجلزائر / מאאא

قترح تعريف الناس بحقيقة مجاالت علم النفس والطب النفسي، أ
وما هي مجاالتهم و إبعاد الناس على الخرفات، إننا في الجزائر 
نعاني مشكلة الخرافات و الناس ال تفرق بين االخصائي النفساني 

أقترح كما تزويدنا بإختبارات و مدنا أخبار . و الطبيب النفسي
 . تطور هذا المجال

 رـــار، اجلزائــــ بش/ 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، أشكر جميع األساتذة القائمين على هذه الشبكة 
 .إلطالعنا كل جديد في ميدان العلوم النفسية العربية، بارك اهللا فيكم

אא.   العراق–بغداد / אמ

اذ الدكتور جمال التركي المحترم ، السالم عليكم ورحمة األست
مقدرا جهدكم الحثيث ... اهللا وبركاته، تحياتي واعتزازي 

وسعيكم الكبير في إغناء الثقافة النفسية في مجتمعنا العربي 
األصيل وان شاء اهللا أتواصل معكم رغم الظروف المأساوية 

 .فيكمالتي نمر بها في العراق الجريح وبارك اهللا 

  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 . صحيحة لهذا العلم بالعربية
نفسية ألن أغلب الباحثين ال تظهر قيمة أبحاثهم العلمية للبحوث ال

. بسبب العرض الالمنهجي لها، أتمنى أن تفيدون في هذا المجال
أتمنى . أنا جد سعيدة ومتحمسة لهذا المشروع العلمي األكاديمي

لكم النجاح و آمل المشاركة في هذا اإلنجاز العظيم مع أساتذتي 
 .جزاكم اهللا خيرا. الكرام

 اجلوف، السعوية/ אאמא

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

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

  فلسطني–دير البلح، غزة /  אא.מ

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

  القاهرة، حلوان/ מא

  غردايـــة، اجلزائـــر/ . 

السالم عليكم، أشكركم أساتذتي الكرام على هدا الموقع 
أقترح فتح المجال أمام الطلبة المتفوقين في مجال . المتخصص

علم النفس و تخصيص اشتراك خاص بهم يتناسب مع قدراتهم 
 .أتمنى أن يؤخد اقتراحي بعين االعتبار. الشرائية

 اس، املغـــربــ فـ/ 

أتمنى لكم التوفيق، آمل االستفادة من بريدكم، لكن .موقع هادف
لدي مشكلة في استقبال رسائلكم المكتوبة بالعربية حيث تظهر 
الحروف في شكل رموز غير قابلة للقراءة، ماذا علي أن أفعل 

 .ن قراءتها، اتمنى المساعدة حقاألتمكن م

 د، األردنــــ ارب/ א.

ليس من السهل ترك انطباع أمام منهل من العلم والخبرة من 
أقترح إنشاء قسم . االساتذة والمشرفين على هذا الموقع الرائع

كركم، نقدر نش. يهتم بقضايا األطفال األيتام والمحرومين اسري
 .جهودكم ونثمنها

 ـــرـة، مصــــ الدقهلي/ אאא

الموقع جيد ومفيد لكل العاملين بمجال علم النفس والتربية 
أتمنى أن يشمل نماذج من البرامج اإلرشادية والتنموية . النفسية

أقترح تأسيس موقع خاص بالتربية النفسية، . وتعديل السلوك
ضمن كل ما هو جديد من توجيهات تساعد االخصائى النفسي يت

 .فى أداء عملة على أكمل وجة

 ةــــــ السعودي/א .

موقع ممتاز واتمنى لكم التوفيق، اتمنى ان تكون هناك نشر 
للمقاالت العلمية المتخصصة في مجال االعداد النفسي 

 .اضيين من قبل المتخصصين انفسهمللري

  الدمام، السعودية/ אא.

أقترح تنمية الهوية المهنية . إلى األمام وبارك اهللا في جهودكم
من خالل تبادل األبحاث وتزويد الناشئة بتلك الدراسات و أال 

 .تكون حبيسة الملفات المرمزة

  القاهــرة، مصـــر- אא

أقترح نشر بحوث .موقع مميز جدا، وجهود مشكورة للقائمين عليه
 .الماجستير و الدكتوراه ومواقع الدراسات النفسية األجنبية

  بغــداد، العــراق/ אא.

ذولة ووفق اهللا الجميع لما فيه اسجل إعجابي بالجهود الكبيرة المب
 .الخير، أقترح التطرق إلى مواضيع تتعلق بالجوانب التطبيقية

  عمـــــان ، األردن/ 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، أشكر كل الذين قاموا على إنجاح هذا 
 .الموقع الشيق وكل الزوار والمشاركين فيه
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Dr. Saleh EL-HILU /  UK 

I must say that I am very impressed with your website and 
the wonderful work you are doing. On behalf of the British 
Arab Psychiatrists Association (BAPA). I would like to 
extend our hands to you for more collaboration and 
cooperation in the field of mental health for the betterment 
of psychiatric services in the Arab World and among Arab 
expatriates abroad. Best Wishes. 

Ms. Linda L. HOLLAND / Mooloolaba, AUSTRALIA 

I am thrilled to have found this website, I have often 
wondered if there are Psychologists in Dubai as it is a 
place I would love to visit. I would hope to be able to 
connect with other Psychologists if I did as I feel so 
strongly that interaction between Psychologists world wide 
is immensely gratifying and important. Is there a possibility 
that a jobs vacant site might be worthwhile ? / Ms. Linda L 
HOLLAND, B.Sci,G.DipPsych.Hons. 

Dr. Zineddine BOUAMEUR / Constantine, ALGERIE 

A l'evidence je dirais au passage que cet espace nous 
permet de se connaitre chaque jour un peu plus, et de ce 
fait nous permettre d'échanger nos points de vues. Bien 
sûr ce réseau constitue une passerelle d'informations 
scientifiques énorme qui fera en profiter bien de chercheur 
arabes en quête de connaisances nouvelles et assoiffés 
d'informations fraiches. encore une fois le mérite revient 
particulièrement au Dr. Jamel Turky a qui je lui dois un 
témoignage de pionnier et de battant dans ce domaine; 
j'avoue que ce n'est pas une chose aisée de réaliser une 
oeuvre de cette envergure. ceci étant ,j'ajouterai que cette 
expérience richissime, devrai donner de l'élan a tous les 
arabes soucieux du devenir de notre nation qui me semble 
t-il est à la croisée des chemins. il suffit pour s'enrendre 
compte, de voir ce qui se passe autour de nous a chaque 
instant a travers l'évolution scientifique constante de par le 
monde. pensez vous ,cela ne nous réjouit guére. notre 
richesse est dans notre diversité et notre pluralité est notre 
force, là est notre terrain de prédilection, il faut l'investir et 
l'occuper sans pour autant se démarquer de nos valeurs 
ancestrales et musulmanes. le monde arabe se doit de 
revoir ses visions globales de l'évolution du temps et des 
evenements et ne pas assister passivement à l'édification 
du monde mondialisé. cette équation ne nourit point notre 
enthousiasme ni notre volonté a changer le cour des 
choses si cette " chose" nous est donné par les "autres". 
cela me semble utopique, ne revons pas trop.Cet etat 
d'esprit me fait rappeler une expression que reprennait un 
ami que j'ai connu jadis dans les moments difficiles, il 
disait " Fumons du thé et restons éveillés, car le 
cauchemar continu" . Je pripose d'organiser une journée 
arabe consacré à la psychologie en générale, sur internet, 
ou l'ensemble des adhérents communiquent entre eux à 
travers le Yahoomessenger ou Windows live Messenger. 
cet evenement donnera l'occasion a tous les réticents et 
hesitants de se manifester, et de se faire connaitre au 
grand public arabe 

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

  إردـــد، األردن/ א.

هنيئا لعالم اإلنترنت عموما و حقل اإلرشاد النفسي خصوصا 
www.arabpsynet.com( *"شبكة العلوم النفسية العربية"ببوابة 

 .أقترح تأسيس منتدى لإلرشاد النفسبي* )

 اجلـــزائــر  الــوادي،/ א

ا الموقع المفيد، الذي يمكننا من التعرف على اشكركم على هذ
أقترح عليكم توسيع الموقع . زمالء االختصاص في العالم العربي

 .نتمنى المزيد من المشاركات. و وضع كتب لتحميلها

  بنها، مصــــر- אא

جهوداتكم وبارك اهللا شكرا جزيال على م... الزمالء األفاضل
أدعوا إلى مزيد من االهتمام بمجال التربية الخاصة لغير . فيكم

 العاديين

  القاهــــرة، مصـــر/ אמ

أقترح أن تعرب جميع . شكرا علي مجهوداتك الجبارة
المصطلحات النفسية مما يضمن انتشار هذا الفرع من العلوم 

 .ة مستخدميهوأتساع رقع

א  جــــدة، السعـــودية / מא

الشكر والعرفان للقائميين على الموقع ومزيدا من التطور و أؤيد 
أقترح التوسع في ابحاث . االستشاري الكبير الدكتور في ما قاله

 .االدمان

 ، مصــــر اإلسكندرية/א.

األخ األستاذ و الدكتور المحترم، يسعدني أن اعبر لكم عن 
 .إعجابي بكل ما تقدمونه من جهد لخدمة االختصاص

  بغـــداد، العـــراق/ אא

مرحبا، اهنئكم على هذا الموقع الجميل، تمنياتنا لكم بالصحة 
 .ودوام التوفيق

 نــزة، فلسطيــــ غ/ אא.

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

  السعودية/ א.

  .أشكركم على هذه الزاوية الرائعة

Dr. Hadeel FARAS - Montreal; CANADA 

Dear Doctor, The Arabpsynet is really great website to 
know and be in touch with the advances in that filed in the 
Arabic world. It is really a perfect idea. Wish you the best. 
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possible des études a propos la psychologie de l'enfant. 
Je suis en train de travailler une étude sous le « 
d'alhikaya achaabia » j'ai besoin de quelques 
références sur ce sujet. Merci j'attends vos aides. 

Dr. Dina Joubrel ISMAIL / Rennes; FRANCE 

 Je vous félicilte pour ce travail interressant qui me 
permet d'avoir une idée sur ce qui se passe dans les 
pays arabes. Je vous propose de nous donner des 
informations générales sur les hopitaux. Ainsi que des 
etudes sur la morbidité des troubles psychiatriques 
dans les pays arabes. 

Mrs. Zahra AZIZ /  Salé; Rabat – MOROCCO 

C’est une occasion pour justifier l’importance de cette 
branche. Je veux bien avoir un coté particulier pour les 
étudiants de la psycho pour poser leur problèmes dans 
cette branche .Un grand remerciement à tous les 
participants 

Mr. Hamza LAZAZGA / Setif ALGERIE 

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 

 Dr.Ahmed Znedine BOUAMEUR / Constantine, 
ALGERIE

Il est tout a fait clair que d'emblée ce portail apporte un 
plus dans la consécration du devenir arabe et son 
développement. Personnellement je me réjouis de 
pouvoir naviguer avec fierté et orgueil dans cet espace 
de libre échange a tout point de vue, et de porter mon 
opinion toute haute a qui de droit. Je souhaite longue 
vie a ce forum, et une meilleure prise en charge dans la 
continuité de ce site, cependant je voudrais apporter 
tant soit peu des éclaircissements sur l'adhésion au 
sein du groupe fondateur, ou éventuellement ,
l'appartenance au conseil scientifique, quels sont les 
critères...Je PROPOSE dans ce magnifique portail 
d'échanges scientifiques inter arabes, la création d'une 
nouvelle rubrique qui sera consacré aux sciences de 
l'éducation et la psychopédagogie afin de donner 
l'opportunité aux psychopédagogues que nous sommes 
d'exprimer nos doléances et avis sur les questions 
relatives a l'acte éducatif. Bien évidement je serai 
volontaire pour toutes formes de coopération et de 
propositions constructives... Mon collègue Dr. Jamel 
TURKY, nous lui sont redevable pour son oeuvre 
bienfaitrice, a bon entendeur Salut. 

Mr. Hedi BEN MANSOUR / Tunis ; TUNISIA 

Bonjour a tous; merci de vos tous travaux et est ce que 
אאא       אמ מ

 سـم النفـذة علــوأسات  اءـاألطب ادةـالس
 رمـــاذ احملتـل واألستـحضرة الزمي

الكتاب" :يشرفين إعالمكم عزم أسرة شبكة العلوم النفسية العربية إضافة إصدار سلسلة     
مصطلحات حرف واحد و ذلك مبعدل إصدار. إىل جمموعة إصدارات الشبكة" اإللكرتوني ملعجم العلوم النفسية

املعجم النفسي العربي، املعجم النفسي اإلنكليزي، املعجم: من معاجم العلوم النفسية التالية
 )آل ثالثة أشهر  (النفسي الفرنسي

:الثاني من األجبدياتمصطلحات احلرف  يف إصدار ترمجة 2007       نشرع، على برآة اهللا بداية من شتاء 
 ."B"و الفرنسية " B"، اإلنكليزية "ب"العربية 

 : بإمكانكم حتميل هذه اإلصدارات من االرتباطات التالية

eBook Psydict  (Arabic Edition ) 
Arabic - English - French  

Download All the second letter "ب" (For Subscribers) 
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=2002 

eBook Psydict  (English Edition ) 
English – French – Arabic 

Download All the second letter "B" (For Subscribers) 
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=3002 

eBook Psydict  (French Edition ) 
French - English – Arabic 

Download All the second letter "B" (For Subscribers) 
 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=4002 

كم بإضافة مصطلحات جديدة لقى مالحظاتكم و انطباعاتكم، آما نأمل مدنا اقرتاحات     يسعدنا ت
.أو ترمجات خمتلفة إثراء هلذه املعاجم

. تفضلوا تقبل أصدق مشاعر املودة والتقدير واالحرتام 
رئيس بوابة الشبكة
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