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א א א−א/א א
، األعزاء األساتذة واالخوة مسؤول الموقع    خعليكم، األ السالم  

العلم سرنا ذات يوم فوجدنا لنا اخوة فيكم، سـوف          في طريق   
  الكلمـة   و الصـادقة  شاء اهللا في خطاه المعلومـة        إنيجمعنا  
.  على هـذا العمـل العلمـي       أهنئكم العلمية،    األمانة  و الطيبة

الموقع متميز جدا وآمل له المزيد من التقدم في مجال العلـم            
لعـراق   دعوتنا كزمالء لكم في ا     أتمنىخطوة اثر خطوة، كما     

 األنشطةلمشاركتكم مؤتمراتكم وندواتكم والحلقات الدراسية و       
 الموقـع   إلى للدخول    سأدعو العلمنفسية، آمل التواصل معي و    

يشاركني فـي   / مع فائق تقديري    . النزيهة العلمية   األقالمكل  
 / الدكتور محمود كاظم محمـود التميمـي       -: الرأي كل من    

 الجامعـة  فـي    التربيـة  التربوي في كلية     اإلرشادرئيس قسم   
 شوبو  الدكتورة - الدكتور صالح مهدي صالح      -المستنصريه  

 مساعد   أستاذ / الدكتور جاسم فياض الشمري    -عبد اهللا الجاف    
 المستنصريه الدكتورة سعاد معروف     الجامعة - اآلدابكلية  -

لكـم  / جامعة بغداد     قسم علم النفس،   -كلية اآلداب   / الدوري  
  كل التقدير واالحتراماألفاضل األساتذةمني ومن كل 

מ/א. א−א
أتقدم لكم بكل احترام وتقدير، يسعدني أن أعبر لكم عن منتهى           
إعجابي الشخصي بموقعكم الفريد و أشكركم علي المجهودات        

، أسـال   "شبكـة العلوم النفسية العربية   "الكبيرة التي تبذل في     
 وافـر تحيـاتي     اتقبلـو .  لما فيه الخيـر     ينفعنا وإياكم  أناهللا  

   .واحترامي
 

א−א
السالم عليكم و رحمة اهللا ،الموقع جميل و رائـع و مفيـد و              

.  علم النفس بالوطن العربـي     أطباءيحتوي على أهم علماء و      
إعطاء فرصة للطالب المتخصصين بعلم الـنفس       : اقترح أوال 

ائعة بأبحاثهم و وجهات نظرهم، ثانيا      للمشاركة بهذه الشبكة الر   
إضافة بعض االختبارات النفسية و االسـقاطية المترجمـة         : 

  .للعربية بالشبكة و شكرا
 

−א/
 جهده الرائـع فـي      ى الدكتور جمال التركي عل    األستاذأحيي  

 المشـاركين فـي     األسـاتذة  و كذلك نخبة     الموقعإصدار هذا   
 و  المغزى بمقاالت شديدة الرقي و العميقة في        إمداده و   إعداده
 النفسـي و    اإلرشاد تتاح للشباب الباحثين في مجال       أنأقترح  

 للمشاركة بمقاالت يعبرون فيهـا عـن        الفرصةالطب النفسي   
 . نحو مختلف قضايا علم الـنفس        أفكارهموجهات نظرهم و    

م  بشكل أوسع عـن شـبكة العلـو        اإلعالن أن يتم    أتمنىكما  
النفسية العربية ليتعرف عليها أكبر عدد من المهتمـين بعلـم           

 البيانـات   إدخال في   اإلسراع يتم   أنالنفس و الطب النفسي و      
الخاصة بالوظائف لشباب الباحثين في هذا المجال و الـربط          

 األخصـائيين  و العاملة في المجال و       المهتمةبين المؤسسات   
 .تلك المؤسسات التدريب في أواللذين يرغبون في العمل 

א−א/מ..  א
 وتضامني الكبيـرين    إعجابيأسجل   ...تحية اعتزاز وتقدير    

 الثقافـة النفسـية     إلشـاعة مع جهودك الرائدة واالسـتثنائية      
بـارك اهللا هـذا العمـل        .الرصينة في عموم الوطن العربي    

 بلقـاء    الطيبـة   أمنياتي مع أصدق تحياتي و   . التنويري الرائع 
 .  يجمعنا قريباً في بغداد أو تونس إنسانيعلمي و

א א א א−א/א א
راجين لكم التوفيق الدائم في مساعيكم المخلصة لنشر الثقافـة          

 . أمنياتنا مع أجمل .العربيالنفسية على مستوى الوطن 

א−/..
تُّ ومنذ وقت ليس بالقصير أشعر أن ما يعرفـه اآلخـرون            ب

بالعذاب الذي يحل باإلنسان من فقر وعوز إن هـو إال دليـل             
على إهمال طرف ال يقل إطالقاً عن الفقر النفسي واإلحساس          

وأرى بعين البصيرة، وبعد عقود     . والتفاعل مع آالم اآلخرين   
كثر شقاء مـن    من المعاناة، أن العذاب الذي يحل بالبصير أل       

. فأطمئن نفسي أن ال بأس عليها أن تشقى على أن تنعم          . غيره
اآلخرون وكل الذين ال يولـونكم       وسيأتي اليوم الذي يفطن فيه    

أهنئكم على عملكـم    . قدركم إلى أهمية هذا المشروع الضخم     
 . الريادي وأنتم في بكرة سنة جديدة تضمر لكم كل النجاحات

 

א–/א.. א
سأبذل ما بوسعي كي أقدم خدماتي بما يسهم دائماً في تطـور            
علم النفس في الوطن العربي واالرتقـاء بمسـتوى الخدمـة           

أكرر شكري لك للجهود الكبيرة التـي تبـذلها فـي           . النفسية
الشبكة العربية، وهو جهد يسجل لك شخصـياً مـن الناحيـة            

  مالحظـاتي،  العلمية والتاريخية ولـن أتـردد فـي طـرح         
 .المشـتركة واقتراحاتي لتطوير الشبكة من منطلق المسؤولية       

 .واحتراميمع خالص مودتي 
 

אא א–/א א
أتابع جهودكم ونعتبركم سنداً للعاملين في مجال الطـب النفسـي           
وعلم النفس في الوطن العربي، كما أشكركم على جهودكم الكبيرة 

قاه دائما منكم كأساتذة ودارسين وباحثين مـن تشـجيع          إلى ما نل  
 .لكم منا بالغ التحية والتقدير على أمل التواصل .علميواهتمام 

 

מ/אא. א−א
 السالم عليكم ورحمة اهللا أوالبسم اهللا الرحمن الرحيم، 

يعتبر نقلة في وبركاته اقدم شكري للقائمين على الموقع، حيث 
مجال علم النفس لسبب واحد انه يضم اكثر من مجال في علم 

ناهيك عن المقاالت  النفس بمختلف مواضيعة المميزة ،
.  النفسية التي يوفرها الموقع األخباروالتجارب العلمية و

 يكون هناك أعضاء من كل مجاالت العلوم النفسية أناقترح 
شاكر لكم تقديركم . ميةلكي تعم الخبرات في البالد اإلسال

 . والسالم عليكم ورحمة اهللاآلرائنا
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 א–/.
موقع جميل ويحتاج لتضافر الجهود الستمراريته، أشكر كل 
القائمين عليه والذين ساندوه لما يحقق من منفعة كبيرة لرفقاء 

مواعيد أقترح أن تكون هناك  .العربيالمهنة في الوطن 
محددة يتم فيها لقاءات وندوات عبر الشبكة لتبادل الخبرات 

 منتديات إلى باإلضافةالعلمية واالستشارات الصحية العملية 
  .الجميعالتعارف والتعاضد بين أبناء المهنة الواحدة وفق اهللا 

 

  א/−אא
هللا يتطور ويستمر ويكون الحقيقة الموقع متميز ومفيد وإنشاء ا
 اقترح أن يكون النفسي،منبراً من منابر العلم في المجال 

بالموقع خدمات ترجمة وتزويد بالدراسات في مجاالت 
التخصص تفيد الدارسين في المجال النفسي خدمة لطالب 

 .العلم حتى لو كانت لقاء مقابل مادي معقول
 

Dr. Elmostafa REZRAZI - Tokyo , JAPAN  
I have the honor to discover and join your 
colleagues, and wish the concept could move one day 
to establish an Arab institute of Psychiatry and 
Behavior Sciences. An institute that will take care of 
academic research, publications, and annual 
symposiums. Thank you for your efforts. 

 
Dr. Raymond HAMDANE - EMIRATES  

Thank you for your excellence in working for the profession 
of Psychology in the Middle East and worldwide. 
 

Pr. Dalia A. MOSTAFA – Cairo, EGYPT  
Reading through articles and surfing through the 
URL's links has been a revelation. I have been 
looking for such a nutritious collection for over two 
years; and am very thankful to have been able to 
locate this wonderful archive of fine texts. The 
website and its links are very well organized, not 
redundant, to the point, and very 'user-friendly.' The 
content and translation of articles is very well 
presented, not to mention immensely interesting. 
Thank you in advance for your time. / I wish you the 
best of luck./ With all my respect. 

 
Dr. Musaed Al Najjar / Kuwait city - 
KUWAIT  

First of all congratulation on the establishing the 
Electronic Arabpsynet Journal, I well be happy to 
submit something to be published in your respected 
Journal. / Regards 

 
Dr. Donald Williams /USA- Jungian Society  

The resources are extensive; however, even though 
the website is in Arabic, English and French, many of 
the most interesting papers are in Arabic only. 

 
Dr. Adnan FARAH / Amman - JORDAN  

I would like to take this opportunity to thank you for 
all what you do to promote psychological sciences in 
the Arab region. We are proud of you here in Jordan. 
Keep up the good job. With my best regard 

א/א.מ..  مقيم في−א

 دون زيارة الموقع فقد     األقل على   أسبوعيمر   الموقع رائع، ال  
م النفس وهـو فـي مقدمـة         عل وأخبار ممتازة   أفكارجمعت  

 علـى   أشكركم. المواقع النفسية لما يحتويه من معلومات قيمة      
تمنيـاتي لكـم    .  وفرت الوقت والجهـد    التيالنشرة البريدية   

أقترح استحداث قسم للمناقشة شهريا لإلطـالع       . بالنجاح الدائم 
 الفضالء ووجهات نظر هـم وأعـرض        األساتذة   أفكارعلى  

 العربي، مـع    اإلنسانوطموحات  علم النفس   : كموضوع أول   
 أن العربـي يعتقـد      اإلنسانكيف نجعل من    : محور للمناقشة   

 إلـى  تنقل مبادئه    أنعلم النفس ليس مقاالت تكتب ولكن البد        
 .حيز التطبيق في حياتنا اليومية

א/א.
 

تحية اعتزاز ...   في شبكة العلوم النفسية العربيةاإلخوة
لموقع يستحق المتابعة والتواصل، وهو بحق موقع وتقدير، ا

 االختصاص متابعة المعلومات الحديثة اإلخوةمميز وادعوا 
في دول العالم وخصوصا في مجاالت علم النفس المتنوعة و 
التي تتعلق بالمراحل العمرية المتعددة واالهتمامات النوعية 

  حتى بلوغه الرشداألولى منذ مراحل عمره اإلنسانبصحة 
 واقع تطبيقي عبر إلى وتحويلها لها،والمراحل الالحقة 

 بشكل موسع كما هو الحال في بعض لألفرادالمتابعة 
شكراً لكل الجهود . التجارب االسكندنافية وخصوصا السويد

 .  مع فائق التقدير واالحترامالمبذولة،
 
 −א/א.

 الموقع،اتي للعاملين في هذا  تحي-بسم اهللا الرحمن الرحيم
داعية اهللا لكم بمزيد التطور والنجاح وشاكرة لكم جهودكم في 
تعريفنا بأخوة لنا في مجاالت علومنا وعملنا، آملين أن نستفيد 

 العلمي وأن يكون لنا ولو دور متواضع وإنتاجهممن خبراتهم 
 أقترح أن يتبنى الموقع تعريفنا بكل. في تقدم الشبكة وتطورها

 وكذلك نبذه عن النفسية،األبحاث والدراسات في المجاالت 
أهم المؤتمرات النفسية والتربوية التي تعقد في بلد كل أستاذ 

 الموقع،يشترك في هذا الموقع بحيث يكون فيه إثراء لهذا 
وكذلك أسماء المؤلفات والمترجمات التي يقوم بها المشتركون 

 .  وشكرا.الموقعوالمطلعون على هذا 
 

  −/א
 بارك اهللا فيكم ولكم وبعد، تحية طيبة الرحيم،بسم اهللا الرحمن 

أرجو منكم  . ميزان حسناتكمفيعلى هذا الجهد الطيب وجعله 
 حتى تعم الفائدة للجميع كما األخرىاالهتمام بالمهن النفسية 

 العربيالكادر  عمل كورسات لتطوير إمكانية تأخذوا أنأتمنى 
 أن مختلف المهن النفسية وذلك عبر شبكة االنترنت ويمكن في

يكون ذلك نظير اشتراكات تحدد من قبلكم ومع ذوى 
االختصاص حيث يوجد من الجامعات تعمل ضمن برامج 

 أنالتعليم المستمر لتطوير الكوادر المحلية لذا أرى من المهم 
 قبول واوتفضلت  هذا المجال عبر شبكة االنترنفي اتساهمو

 .االحترامفائق 
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