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Add your Appreciation:  http://www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm א:

  لبنانبيروت، /الطب النفسي،א..
أنا شديد اإلعجاب بقدرتكم على االستمرار مع معرفتي التامـة          

. إنه خيار الريـادة   . بمستوى الجهود المبذولة بصورة شخصية    
وبعـد  . ولقد أصبحتم من رواد االختصاص في الوطن العربي       

 يجري في لبنان هو مقدمة ألمركـة المنطقـة بصـورة            فان ما 
وجماعتنا يتلهون ما بين تطرف والمباالة وإنقياد أعمى        ... مذلة

ويهمني أن نكون معا لبحث أسباب      . و استسالم والوضع خطير   
فـنحن علـى    . فشلنا ونجاح اآلخر اقله من أجل استمرار النوع       

قـل علـيكم    ال اريـد أن نث    .وشك اإلبادة الثقافية و الحضـارية     
وقل اعملوا فسيرى اهللا    : بالتشاؤم فنحن مؤمنين فلنعمل و لنتوكل     

 مع كل تقديري. عملكم والمؤمنون صدق اهللا العظيم
 

מ.. א  السعودية / مصـــر / علم النفس،א
الفاضل والزميل الكريم، سعدت برغبتكم تخصيص العدد القادم        

لشخصية العربية و إعصـار     ا"من مجلة الشبكةاالكترونية عن     
، ويسعدني أن أساهم معكـم بمـا        "قراءة سيكولوجية   ...العولمة

أرى أنه قد يصحح بعض المفاهيم عن ضرورة مواجهة تحديات          
مع تحياتى وتهانى   . العولمة بمنطق أكثر تفتحا وإثراء ا للمجتمع      

المجددة بما تحرزونه من نجاح فـى عـالم البحـث العلمـى             
 ...المعاصر

 

 اإلمارات،السودان/ ، الطب النفسيא..

االستاذ الدكتور ، تحياتى الخالصة الـيكم و تقـديرى الكثيـر            
للجهود النبيلة من أجل التواصل، أعبـر لكـم عـن إعجـابى             
بانجازاتكم المقدرة فى خدمة العلوم النفسية و قطعا سنلتقى باذن          

 يسـعدنى   و. اهللا فى أحد المؤتمرات ومن خـالل المراسـالت        
 )www.dralzainomara.com(ياالستفادة من خبرتكم فى تحسين موقع

كما يطيب لى التعاون الالمحود معكم فـى شـتى األشـكال و             
أسال اهللا لكم الصحة و التوفيق فى رسـالتكم النبيلـة           .الصور  

 .ودمتم ذخرا لخدمة قضايا اإلنسان العربى
 

   سلطنة عمان-سوريا  / ، علم النفسא..

استجابة لدعوتكم الرائدة فـي البـدء       … األخ و الزميل العزيز     
شبكة العلـوم النفسـية     " بتجربة إصدار الكتاب االليكتروني لـ      

و تعزيزاً ودعماً لمسيرة الشبكة و تجربتها الرائدة في         " العربية  
تطوير العلوم النفسية فـي الـوطن       ميدان نشر الوعي النفسي و    

 يشرفني  ،)العربيالتي سجلت لكم في تاريخ علم النفس        (العربي  
. التعاون لتعزيز النشر االليكتروني و مشاركتكم خوض التجربة       

وعلى أمل استمرارية التواصل تفضل قبول خـالص التقـدير          
 .واالحترام

א.     العــراقداد،بغــ/  علم النفس،א
المحتـرم، السـالم    ... بسم اهللا الرحمن الرحيم، األستاذ الفاضل       

تحية عطرة وطيبة أنقلها إليكم من      ... عليكم ورحمة اهللا وبركاته   
أرض بغداد العراق ومن مركز البحوث النفسية في جامعة بغداد،          

ال يسـعني إال    ...سادتي األعزاء في شبكة العلوم النفسية العربية      
... قدم بوافر شكري واحترامي واعتزازي بموقعكم الكـريم       أن أت 

الذي هو، إن صح التعبير، موقع شـمولي، خصوصـاً بلغاتـه            
 وهو موقع ممتاز لكـل      )العربية، واإلنكليزية، والفرنسية  (الثالث  

من يبحث عن العلم والمعرفة والرصانة العلمية سواء أكان مـن           
أو لمن لـم    .. سذوي االختصاص في الطب النفسي أو علم النف       

يكن من هذين التخصصين، ولكل من يريد االستزادة في مجـال           
عسى أن يمكنني اهللا وزمالئـي      . .... تخصصه العام أو الدقيق   

من المشاركة في دعم شـبكتكم بـالبحوث والمقـاالت العلميـة            
كما يمكنكم أيضاً زيارة موقعنا واإلطالع      ... المتخصصة المختلفة 

االت وإصدارات مختلفة فـي شـتى       على جديدنا من بحوث ومق    
ثقافة (المجاالت، ونحن اآلن بطور إضافة أبواب جديدة تحت اسم          

 فضالً عـن    )أرشيف صوري ( و   )موهوبون ومبدعون ( و   )نفسية
عسى أن تكون أيضاً فاتحة خير بيننـا فـي          .... أبوابنا األصيلة 

مـع  ... سبيل تطوير علم نفس وطبنفس عربي متألق بإذنه تعالى        
 .ترامي وتقديري واعتزازيوافر اح

 
 باتنة، الجزائر/ علم النفس ،..

إنـه  ...جمال التركي، تحية أخوية طيبة     الدكتور/ السيد الفاضل   
ليسعدني كثيرا ويفرحني أن أهنئكم عن النجاح الذي حققتموه في          
المؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفسي الـذي انعقـد فـي             

, نظـرا إلسـهاماتكم المتميـزة     ,  متوقعا ذلك    وقد كنت . القاهرة
أو من حيث التنـوع    , سواء من حيث اتصافها بالمبادأة اإلبداعية       

أو من حيث القيادة الناجحة لتسـيير شـبكة         , في الموضوعات   
والعمل على لم شمل المهتمـين بالطـب        , العلوم النفسية العربية    

د مجد إسهاماتكم   وق. النفسي وعلم النفس في جميع البلدان العربية      
يحي الرخاوي في معرض حديثـه      / ومبادراتكم الرائعة الدكتور    

بعـد انتشـار التواصـل      : " عن أشغال هذا المؤتمر بما يلـي        
 يلوح أمل حقيقى فى أن يتخلص العلمـاء         )عبر النت (اإللكترونى  

األمناء، وطالبوا العلم المجتهدون، من وصاية هـذه الشـركات،          
ت بين من يهمـه أمـر المعرفـة وصـالح           وذلك بأن تتم اللقاءا   

المرضى طول العام، طول الوقت، طول العمر، عبر الوسـائل          
األرخص واألحدث، وحتى تضطرد المعرفة، وننقد بعضا بعضا        

بـدأت هـذه    . إلخ... باستمرار نقدا حقيقيا دون تكلفة أو وصاية      
المحاولة فعال فى العالم العربى بفضل هذا الشاب الرائع الـذى            

جمال التركي من تونس، فقد أسس هو وزمالؤه موقعـا          . داسمه  
يتمادى فى التواصـل والتعـارف وتبـادل المعـارف واآلراء           

فهنيئا لكـم مـرة     ". وأحسب أن هذا هو بداية الحل       . والخبرات
 .أخرى وإلى المزيد من النجاحات واإلبداعات
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نشد على أيديكم ونتمنى ... والرسائل واألطروحات ما أمكن،
 .يداً من النجاح، مع خالص التقدير لجهودكملكم مز

 
العــــراق/  االرشاد النفسي،א..

تحياتي الى العاملين على هذا الموقع وامنياتي بالمزيد من التقدم 
 التيخدمة البناء هذه االمة ،ولبناء مستقبل زاهر لمجتماعاتنا 

 هي بحاجة الى من يشد نالت الكثير من االالم والمآسي و التي
على ايديها للخروج من النفق المظلم التي حلت به، تقبلو 
تقديرنا الحار لكل ما تقدمونه سائلين المولى عز وجل ان يسدد 

 .خطاكم
 

بغــداد، العــــراق/ االرشاد النفسي،א

تحياتنا للقائمين على بوابة العلوم النفسية العربية الرائعة 
 التي (اتنا بالمزيد من النجاحات خدمة ألبناء هذه األمة وأمني

اقترح . )هي بأمس الحاجة لمثل هذه المواقع العلمية المختصة 
أن يفتح باب للتعاون األكاديمي بين المخصين في مختلف 
الدول العربية وتكون هذه الشبكة الطريق لإللتقاء بهم، كما أود 

عليا والباحثين في ميادين تيسير التعاون بين طلبة الدراسات ال
بارك اهللا . امنياتنا الصادقة لكم بالنجاح الدائم. العلوم النفسية

 .بجهودكم
 

الرياض، السعودية/ ، الطب النفسيמ.

أشكر الدكتور جمال المحترم و أثمن خطوته النبيلة و أحيي فيه 
ما هذه الروح الطيبة، أتمنى أن نسلك سلوكا علميا بحتا كما ك

نحن بحاجة الى جهد هائل الرساء قواعد أولية لمدارس قطرية 
لقد مارست الطب النفسي في سوريا . أوال ثم المدرسة العربية 

و في السعودية و تعاملت مع جنسيات عربية مختلفة في 
السعودية من العمالة فوجدت أنه ال يمكن ببساطة اعتبار شيء 

ي وذلك نظرا تحت مسمى مبسط مختزل باسم طب نفسي عرب
الختالف الظروف تحت واقع التجزئة الطويل األمد ولعوامل 

أتمنى من الزمالء األطباء النفسانيين االهتمام . تاريخية كثيرة
الجدي بالطب النفسي في مراكز الرعاية الطبية األولية و 
الغوص أكثر في المجتمع ألن المهمة هي الوصول إلى طب 

ونرجو منهم التعامل  .أكثر قأكثرنفسي يفهم المجتمعات المحلية 
شكرا . مع هذا العلم بعيدا عن االنحيازات السياسية أو الدينية 

يا دكتور جمال وأتطلع الى التعاون معكم في هذا مجال 
 .اإلدمان

 
 فلسطين،غزة/ ، الطب النفسيא.

إن هذا الموقع المتميز بل أدعي أنه الفريد في هذا الميدان من 
أقترح . لعلوم جعلني أفخر أنني أحد ممارسي الطب النفسيا

وضع قائمة للمواضيع الهامة على أن يقوم المهتمون بإجراء 
أبحاث فيها كل في بلد إقامته لنتخلص من الدراسات المحروقة 

 .بحثاً وتتحقق أكبر فائدة للمهتمين والمواطنين على حد سواء
 

א.. بغـــداد، العـــــراق/  ي، الطب النفسא

تمنياتي لموقعكم الرصين . االخ االستاذ الدكتور، تحية طيبة
.بالتقدم والتطور المستمر وتقبلوا فائق تقديري ومحبتي الخالصة

 بغداد، العراق/ ، علم النفس. 

إن شـبكة   ...  العزيز و الدكتور المحترم، تحية و تقدير         األستاذ
 العربية هي بال شك واحدة من األحالم التي قيض          العلوم النفسية 

لي أراها، فشكرا لكم من األعماق على الجهود العظيمـة التـي            
شكرا لكم وانتم تؤسسون لمعرفة نفسية      . بذلتموها كي ترى النور   

عربية في هذا الزمن الصعب، تحياتي ومودتي مع أمنياتي لكـم           
 ميتقبل خالص مودتي واحترا. بالمزيد من النجاحات

مصــــر، االسكندرية/ ، الطب النفسيא.

سعادة االستاذ الدكتور واالخ المحترم، خالص تحياتى وتمنيـاتى         
ما قمتم به من مشـاركة ايجابيـة فـي           سرنى. من االسكندرية 

المؤتمر العالمي الثالث عشر للطب النفسي من تعزيز التواصـل          
نشـكركم  .مة االختصاص مع الزمالء والجهد المتميز لكم فى خد      

 .على ما تقدمونه و نتمنى استمرار التعاون فيما بيننا
 

   سوريـــادمشق،/  الطب النفسي،.

، منذ مـدة    ...سعادة الدكتور، السالم عيكم ورحمة اهللا وبركاته        
طويلة سمعت عنكم و عن اهتمامكم بنشر الوعي الطبي النفسـي           

خلت أكثر من مرة الى موقعكم فـي        في البالد السيد العربية و د     
االنترنيت و هو موقع يعتبر نواة لتطوير العمل في هذا المجـال            

أحببت أن أرسل اليكم هـذه الرسـالة القصـيرة          . باللغة العربية 
أشكر سعادتكم على هذا الموقع     . كبداية تعارف و تعاون مشترك    

وا الرائع وعلى خدماتكم المميزة في مجال العلوم النفسية وتفضـل    
 .قبول خالص التحية

 
  باتنه، الجزائر/ علم النفس،א.

أشـكرك علـى تشـريفي      …األستاذ المحترم والزميل القـدير      
باإلنظمام إلى أسرة مراسي الشبكة والمجلة وإنه ليسعدني شرف         
اإلنظمام إلى أسرة الشبكة والمجلة اإللكترونية، من أجل التعاون         

تقبلـوا  . أكون في مستوى القيام بالمهمـة     وتآزر الجهود آمال أن     
ولـك  .فائق الشكر واإلحترام، وزاد اهللا بسطة في علْمك وعملك          

 .مني أسمى مشاعر المودة والتقدير
 

   العراقبغداد،/  علم النفس،א.
السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته، تحيـاتي و          ... األعزاء الكرام   
اتي دوام التواصل و اعتزازي باألخوة فـي جميـع          محبتي مع أمني  

أتمنى زيادة رفعتكم فـي الشـبكة الدوليـة         . اقطار الوطن العربي  
لقـد صـرنا    . للمعلومات لزيادة الفائدة للعالمين العربي و األسالمي      

نتعلم يوميا من فضل اهللا و بفضلكم كل جديد في كافـة النـواحي              
أقترح . يحفظ الجميع ويرعاهم  النفسية و أألجتماعية، اللهم يديمكم و       

فتح قنوات االتصال مع األخوة األساتذة في الـوطن العربـي مـع          
 .تحياتي الى اخوتي في أقطار الوطن العربي كافة

 
א.   اليمن/ علم النفس،א

نشكركم على جهودكم وتفانيكم في سبيل نشـر        ... فضالً وكرماً 
ة، وأنا أعتبر هذا الموقع من أفضل       المعرفة النفسية باللغة العربي   

المواقع في المجال يرجى إضافة جميـع المـؤتمرات النفسـية           
 المستقبلية، في جميع الوطن العربي، و نشر ملخصات البحوث 
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   بولنداسوريا،/  علم النفس،מ..
المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم    "رئيس تحرير   الدكتور،  األستاذ  

أشكركم جزيال على كل مت تقدمونـه لعلـم         "...ربيةالنفسية الع 
النفس في العالم العربي و على تنزيل قرائـة لكتـابي حـول             

 .ولكم جزيل الشكر.المساعدة النفسية عن بعد

מ.   فلسطينغزة، /  ، علم النفسא

 نحن بحاجة لهذ ا الموقع لتوحيد أفكارنا وآرائنـا          جميل،الموقع  
 . واقع حياتنافي قضايا مختلفة تمس

 
א..   السعوديــــةجدة، / ، الطب النفسيא

 أتمنـى إضـافة الجديـد مـن     هنا،أثمن لكم هذا الجهد المسدد      
 أقدر لألعضاء إضـافة تجـاربهم       العالمية،الدراسات والبحوث   

 .، وفق اهللا الجميع.لالستفادة وتداول الرأي حولها
 

طينفلس/ نفس علم ،א

الموقع ممتاز أشكركم على هذا المجهود الرائـع، مـع أطيـب          
أقترح أن يسمح للزائرين قراءة كل      .أمنياتي بمزيد التقدم والرقي   

 .الموضوعات
 

Dr. Kamel GANA, Psychologie  / FRANCE 
Cher collègue, Je voudrais vous féliciter pour ce portail 
et pour l'initiative de faire connaître les sciences 
psychologiques dans le monde arabe. Bien 
cordialement. 
 

Mrs. Rania ADEL / EGYPT 
J'aime tout ce qui concerne la psychologie et surtout 
les articles du Pr. Yehia El Rakhawy. 
 

Pr. Wahid Gdoura / Tunis - TUNISIE  
Cher Collègue…Je vous en félicite pour le projet pionnier 
dans le monde arabe ARABSYNET. Amicalement. 
 

Mr. Owerre ABA / ANGOLA 
This is great please keep up the good and wonderful 
job.Good and Nice. 
 

Dr. joe ACOURY / LEBANON, Beirut 
Congratulations for your site, wishing for more 
exchanges. Please let me know how to be member.  
I would like to rectify the dates concerning the Gestalt 
Seminar in Lebanon. It will be held on the 29th  & 30 th 
of October 2005. For further info please visit; 
lebanongestalt.org  or contact me at;   
Joe@lebanongestalt.org or + 961 3 762621,Thank you.

  اربــد، االردن/  االرشاد النفسي والتربوي،. 
الحمد هللا الذي ال يحمد على مكروه سواه، كان إطالعـي علـى             
شبكة العلوم النفسية العربية ذا اثر طيب في النفس و إن التقـدم             

لفائدة لآلخـرين و لـذوي      العلمي و المعرفي يسير باتجاه تعميم ا      
إني شاكر القـائمين    . االختصاص و تبادل الخبرات و المعلومات     

على احداث هذا الموقع الذي يهدف إلـى التعـارف بـين ذوي             
االختصاص و األفراد العـاديين و االستفسـار و االستشـارات           
العلمية و الثقافية مع األمل أن يتطـور لعـرض الموضـوعات            

التي تهم المختص و الشخص العادي      الهامة ذات االختصاص و     
 .جزا اهللا القائمين عليه كل الخير. مع األمنيات للجميع بالتوفيق 

 
  ، المغــــرب تـــازة/  ، علم النفسא.

احيي عاليا كل الفاعلين التربويين على المجهودات التي يقومون         
. يها األ بحاث  بها في هدا القطاع كما اشيد بالنتائج التي وصلت ال         

تحيتي ألستادي غنيمي الحاج من جامعة فاس ولكل من علمنـي           
حرفا و ما ار جوه األ ن وانا في سن األر بعين ان يسـدى لنـا                 
مزيدا من الدعم لتقنين مجموعة من األبحاث التي ننوي إنجازها          

 .و تحية مجددا
 

 مصــــر/ النفسي، الطبא.

مجلة شبكة العلوم النفسية    “يرة بهذا الموقع وعلى تأسيس      تهنئة كب 
اود ان يعـرف جميـع األطبـاء        . وجهد مشكور جـدا   ” العربية

النفسيين العرب هذا الموقع وأن يقوموا بالمشاركة االيجابية مـن          
أقترح إخبار جميع األطباء النفسيين العرب بهذا الموقع        . خالله  

لعامـة والجامعيـة    عن طريق مراسلتهم علـى المستشـفيات ا       
 .والخاصة

 
   السعوديةالمنورة،المدينة /  ، الطب النفسي.

أشـكر  ...سعادة الدكتور، السالم عيكم ورحمـة اهللا وبركاتـه          
سعادتكم على هذا الموقع الرائع وعلى خدماتكم المميزة في مجال          

 .العلوم النفسية وتفضلوا قبول خالص التحية
 

 سويســــرا/   مترجم،אא.
األستاذ الجليل و الدكتور الموقر،تحية وسالما،أشـكركم جزيـل         
الشكر على المعلومات التي تفضلتم بإيرادها وعلى الوقت الـذي          

وأغتنم هذه المناسبة ألهنئكم على مـوقعكم       . أنفقتم في سبيل ذلك   
 .مع خالص شكري وبالغ تقديري .الرائع والمفيد

 
אא..  ليبيا / العراق /  علم النفس،מ

األخ الدكتور، ال يسعني إال أن أشكر لكم إهتمـامكم وتواصـلكم      
مقدراً الدور العلمي الذي تقومون به من أجل واقعنـا العربـي            

تفضلوا قبول فائق الشكر    . المتدهور، أشكركم وأشد على أياديكم    
 .وجزيل االحترام

אא        א

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 

 شــــارك برأيــــك

www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

 

א מ א   א

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 

 شــــارك برأيــــك

www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 
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