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Appreciations 
Psychiatrists & Psychologists

 @pbÈbjäa@@
@

א@ מ א
   

مصممون على االحتفاظ بوفائنا  .العراق عمقاً ونزفاً ، لكننا
ة الكلمة التـنويرية المثقفة، وهي ساطعة على الواعي لقدسي

تفضلوا قبول . الدوام في موقعكم لشبكة العلوم النفسية العربية
 .أطيب تمنياتي بالتقدم المستمر لمنجزكم العلمي األصيل

 
  العـــراق/ אא.

 

وير النشاط نبارك جهودكم الخيرة في دعم وتط... تحية عطرة 
النفسي العربي ونتمنى لكم السداد والتوفيق في عملكم الذي 

أقترح إقامة مؤتمر . يحضى باهتمام الكثير من االساتذة والباحثين
نفسي عربي يلتقي فيه النفسانيون العرب لتحديد مشكالت العالم 
العربي واالتفاق على برنامج بحثي موسع لدراسة مختلف 

فسية بغية مناقشتها في مؤتمرات الحقة المشكالت والظواهر الن
وايجاد الحلول المناسبة لها، على أن تكون البحوث ضمن 

 .نشاطات شبكة العلوم النفسية العربية ودمتم
 

אא.  بارجـــن، النورفـــــاج / מ
  

أرى في هذا الموقع ضالة المبتغين و رجاء الباحثين، ليس لدي 
 . قد يأتي ذلك فيما بعد إنشاء اهللا, ت حاليااقتراحا

 
  القاهـــرة، مصـــر/ א.

  
األستاذ الفاضل، وسط الكثير من العبث واألخبار المحزنة 
المحيطة بنا من كل جانب، و اإلحباطات المتتالية، ال يسعني إال 

تنفساً فإنه لَيثِلج صدري أن أجد م, أن أقدم لكم شكراً من القلب
وجدانياً وفكرياً في هذه الشبكة المحترمة حقاً والتي أقدر رؤيتها 

شكراً جزيالً معطّراً بتقديري الكبير . ومبادراتها أعظم تقدير
الهتمامكم بإسهامي المتواضع وتشريفي ضم جهودي ألسماء 

وشكرأ خاصاً . عظيمة وأعالم الطب النفسي وعلم النفس
والسالم . بارك اهللا فيكم ولكم. لنبيللسيادتكم على هذا المجهود ا
 .عليكم ورحمة اهللا و بركاته

 
  الريـــاض، السعوديـــة/ 

  

اشكركم على هذا الموقع المميز و المجهود المبذول من القائمين 
بالعمل، ارجوا التعاون في نشر الجديد من الدراسات وااليحاث 

كما آمل ان إدراج عديد . ع علم النفسالعلمية في مختلف فرو
البرامج التدريبية عبر الشبكة لألخصائيين ونقل حي للمؤتمرات 
واللقاءات العلمية العربية و العالمية مع توفير التواصل المباشر 

 للدراسات عربي أدعوا إلى تأسيس مركز. مع المختصين
ره واالبحاث النفسية، في احدى العواصم العربية وان يكون مق

 .بيروت او دبي

   عمـــان-العراق / מ. 
 

يسرني أن نبعث ... عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعدالسالم 
لسيادتكم خالص التحية والتقدير، وأن أبارك لكم المسيرة المثمرة 
للشبكة النفسية العربية، لما حققته من شهرة ونجاح على 

 وهذا لم يتحقق لوال جهدك وعطاءك الصعيدين العربي والعالمي،
هذا ورغبة مني في . ومثابرتك، فبارك اهللا فيك وكثر من أمثالك

المشاركة بالمسيرة المميزة، يسرني أن أرسل لكم أحد أبحاثي 
للنشر، علما انه لم ينشر من قبل ولم يرسل إلى مكان آخر، 

 .... وتفضلوا بقبول فائق التحية وعظيم التقدير
 
אא..   لبنـــان– بيروت ,سوريـــا : / מא

  
كلمات تقدير واحترام في حق البروفسور يحيى الرخاوي الرئيس 

 .الشرفي لشبكة العلوم النفسية العربية
 البرفسور الدكتور يحيى الرخاوي المحترم، حضرة أستاذ 

يسرع الجميع إلى … عندما يسكن الليل ...األجيال المحترم
أجوب أزقة … أهرب إلى كتاباتي…أهرب…م مخادعه
وأطوف …ودهاليز األبحاث والدراسات والذكريات…األفكار

ويبقى إنتاجك العلمي وجهودك الكبيرة في … طرقات الخيال 
… فيه…فهو ملجأي ومنارتي… أمامي .. الزمن العربي الصعب

أتلو االسالم … فيه… من نفسي … أختبىء 
وخشوع … ق وشو… حب … صالتي…أصلي…والمسيح

… أهرب إلى ما توفر لي من كتبك … حينما يخيم الظالم …
… وال أفقد الربيع … حتى ال أضيع .. وأسكن في عينيها 

 ياشيخ شباب أطباء النفس المصريين -تفضل أستاذنا الكبير 
 تقبل أسمى مشاعر التقدير والحب -والعرب وشاب شيوخهم

 .عايتهودمتم في حفظ اهللا ور. والعرفان واالمتنان
 

  السعوديــــــة/
 

موقع رائع جدا ومميز ويحتوي على أعمدة كبيرة جدا من 
أدعوا المهتمين بالعلوم . األسماء البارزة في العلوم النفسية
للمواقع النفسية " دليلك " النفسية واألجتماعية مراسلتنا على 

ة للمواقع واألجتماعية، الذي يعد أضخم قاعدة بيانات عربي
النفسية واألجتماعية على الويب، هذا الدليل مرجعية للطالب 
الباحثين عن جميع المواقع في دليل واحد، آمل زيارتكم وأرسال 
مواقعكم الشخصية أو المتخصصة للتعريف بها ضمن روابط 

 عنوان الدليل. الدليل

 
  بغــــداد، العــــراق/  .

 
ي ـدقة ، بعد انقطاع غير مقصود ، إذ تزداد جراحنا فتحية صا
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ضمن قائمة المكرمين من األعالم والعلماء "  تونس –التركي 
والمبدعين تقديرا ألعماله العلمية في تأصيل اللغة العربية 

المعجم اإللكتروني "وتحديثها على مستوى االختصاص ولتأسيسه 
" الذكرى السنوية الثانية" ـوذلك احتفاء ب". للعلوم النفسية

ونحن إذ نهنئكم بتكريم المبدعين . لالنطالقة الميمونة للجمعية
للمبدعين، فإننا نهنئ أنفسنا بهذه الطاقات العربية الفذة التي نكن 

 .لها كل اعتزاز وتقدير،،، تحية وتهنئة وكل االحترام
 
 مصـــر  اإلسكندريـــة، / א.

  

ة األخ األستاذ الدكتور، خالص تحياتي و تمنياتي الطيبة سعاد 
لقد سرني و أسعدني تكريمكم و إني أرى . لكم من اإلسكندرية

فيه تكريما لنا جميعا في اختصاصات علم النفس والطب النفسي 
و أرى أنكم بما تبذلون من جهد خالق يشهد به الجميع أهل لهذا 

لتوفيق و ألف مبروك و السالم التكريم و أتمنى لكم دوام التقدم وا
 .عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 
  دمشــــق، سوريـــــا/ א..

  

األخ جمال المحترم، تحية طيبة و ألف مبروك تكريمك من  
ال أشك أنك ممن ". الجمعية الدولية للمترجمين العرب " طرف 

نشر الثقافة النفسية يستحقون هذا التكريم لجهودك المميزة في 
 .العربية و منها لألعلى كما نقول في دمشق

 
  الجـــزائر/ א.

  

األستاذ المحترم والزميل العزيز، يشرفنا مثل هذا المجهود 
و . العظيم من أجل النهوض بالعلوم النفسية في العالم العربي

 الدولية أهنئكم بالتكريم الذي حضيتم به من طرف الجمعية
> األعالم والعلماء< للمترجمين العربية ضمن 

http://www.arabicwata.org/Arabic/Honoring/2006/Pionee
r_Members/index.html  و قد قمت باقتراح سيادتكم ضمن

بالتوفيق ومزيدا من النجاح . العلماء العرب الذين يجب تكريمهم
 .،تقبلوا مني فائق الشكر واإلحترام

 
אא.   بيـــروت، لبنـــان/ מא

  

.../ حضرة االستاذ الدكتور جمال التركي المحترم، تحية وبعد
طريق الطهارة الى الخلود … الخالص ... / شفاء … الخالص 

وعنوان الصدق … و منارة الهداية في موانىء السفن … 
والمحبة … قلب المحبة … الخالص .../ والعفوية و البراءة 

… درب شاقٌ طويل … الخالص .../ في األبدية … قلب اهللا 
فلنغسل البراقع من البقع .../ بسيط .. هادىء .. لكنه آمن 
ولنغربل األدمغة من / …لتعود ناصعة البياض … السوداء 

ولنصول حبات / …والحاالت العالقة … العاهات المستديمة 
… ات األعمال و لنجمع حبيب… اليقين من األحاديث و المواقف 

ولنضعها في صومعة الربيع / …من بيادر األكف والصدور 
فبها تستقيم .. نتكىء عليها هادئي العقل والضمير … والخريف 

هو أسلحة النور تُقذفُ به … الخالص .../ التضاريس المعوجة 
في وجه … هو وقفة صدق مجرد / …حلكات الفسق والفجور 

 شامخة في… طمة آثاماً تمتد عبر الشواطىء المتال… الشمس 

  اإلمـــارات/ א 
  

د ،،،بداية يطيب لى أن أهنئك على الجهود تحيـة طيبـة وبعـ
الرائعة الذي بذلت على موقعكم الخاص على شبكة اإلنترنيت 
وقد سرني ما قرأت من مواضيع مختلفة ومهمة لكل أفراد 

أتطلع إلى التواصل الدائم . اكمالمجتمع فلله درك وسدد اهللا خط
معكم وفتح باب التعاون و المشاركة من خالل المواضيع 
والمقترحات و نتيح لكم الفرصة للتواصل مع القراء من خالل 
تسليط الضوء باسمكم على كل ما يصلح للنشر ويدخل ضمن 

لموفـق واهللا ا. اختصاصات مجلة المجهر في العمل الصحفي 
 رئيس مجلس اإلدارة، رئيس التحرير مجلة /ي جابر سعيد اللمك

 "المجهر " 
 

   عمـــان، األردن/ א.
 

سعادة الدكتور العزيز حفظه اهللا، السالم عليكم و رحمة اهللا و 
بركاته و بعد، فإننا نهنئكم بتكريمكم ضمن قائمة المكرمين من 

 الدولية ، من الجمعية2005األعالم و العلماء و المبدعين لسنة 
للمترجمين العرب تقديرا ألعمالكم العلمية في تأصيل اللغة 
" العربية و تحديثها على مستوى االختصاص و لتأسيسكم 

كما نهنئ أنفسنا بهذه الثقة ". المعجم اإللكتروني للعلوم النفسية 
التي انتم أهل لهل إن شاء اهللا،و نكن لها كل اعتزاز و تقدير،،، 

 .االحترامتحية و تهنئة و كل 
 
אא..   لبنـــان-بيـــروت /  –מא

  
حضرة الزميل المحترم والصديق العزيز، و يعجز ضعفي عن 

يذهب بريقها البوح … وأجُل فيِكم أموراً … وصِف ما أكن لِكم 
وعشعشِتم في مخابىء ال .. فأنتم تجاوزتم حدوداً كبرى… بها 

من األفاق الالمرئية عبر مدى … ها يمكن الوصول الي
و … المجريات التي يحيا فيها من يود الصعود الى الغيوم 

و تسللتم برقٍة الى … عانقتم السحاب األبيض بهدوء و نعومة 
و في … في حاجة األزمنة المنيعة … غياهب الزوايا الصعبة 

لتشهد ذاك الذوق الرقيق … تراكمت النجوم … وسط الزحام 
عبرتم عن كل غير ... في انتظار األزل…  الهائل والتحدي
مزقتم الحجب الرمادية … و في الغسق الروحي … مألوف 
و تطهرون بالنار و النور مجاالت الكون الداخلي … الداكنة 

لكنها ومع تراقص األشعة و غزل الخيوط … و يعجز العجز …
عبر قافزة … تحٍد مع الذات … بعيد .. الالمرئية آتية من بعيد 

لتبق شبكة العلوم … محطمة كل الجدران … الحاجز الكتيم 
المخلوق المميز … البعيد .. الى األمد البعيد ... النفسية العربية

.. يطوف مشعاً …و مالكاً … في زمن غريب .. باخالص .. 
تفضل حضرة الزميل المحترم والصديق … فريد .. بتأمل 

و . والعرفان واالمتنانالغالي تقبل أسمى مشاعر التقدير والحب 
 .دمتم في حفظ اهللا ورعايته 

 
 אאא

  
 السادة األطباء و أساتذة علم النفس، حضرة الزميل و الدكتور 

الجمعية الدولية " المحترم، تحية عربية خالصة وبعد، يسر 
ال ـكتور جمالد" م أنه قد تم اختيارـإبالغك" للمترجمين العرب 
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قنديالً يقاوم أمواج الظلمة ويمزق وشاح العتمة ليؤنس وحدة 
القلوب الشغوفة والعقول المتعطشة للعلم والمعرفة النفسية في 

 عالمنا العربي
 

 المسيلـــة، الجزائـــر /
  

جزاكم اهللا عنا كل خير ودمتم لنا يدا مـساعدة، اقتـرح علـى              
 تبدو لنا قليال من االهتمام بهدا التخـصص ودلـك           مشارفكم ان 

بتزويدنا باكبر عدد ممكن من المفاهيم المختلفة واهم النظريات         
 المـسيلة،   -تومي طيب   . التي تناولته مع افادتنا ما تعلموه انتم        

 تربية عالجية/ الجزائر 
 

 الرباط، المغــــرب / מא
 

وأتمنى له الدوام، يحب العمل على أن في الحقيقة موقع رائع 
يحضى علم النفس في المغرب خاصة والوطن العربي عامة 

 عبد الرحيم سوالمي. باالهتمام والرعاية ألنه علم المستقبل
 

  الســـويد،  السعوديـــة/א.
  

حضرة أألستاذ الدكتور الكريم، السالم عليكم ورحمة اهللا 
ص التحية وموفور االحترام لكم شخصيا ولجميع خال. وبركاته

 .أعضاء شبكتكم الموقرة من أساتذة وأطباء فضالء
 

Dr. Mamdouh ELADL / UK – EGYPT 
  

Thanks very much for your warm welcome. We aim to 
work together for the best of our patients, profession & 
definitely our nation. I am very pleased & encouraged 
with your very positive attitude & would like to extend 
my hand on behalf of BAPA ( British Arab Psychiatric 
Association ) executive committee & all BAPA members 
to you & all in the Arabpsynet .Kind regards.  

 
Dr. Tarik AL-KUBAISY / UK, IRAQ 

 
Congratulations and you deserve it. Wish the entire best 
and looking forward to hear more good news about 
your excellent and innovative work .Best regard. 

 
Numan M. Gharaibeh, MD / JORDAN , USA  

 
I am confident that your pioneering work will bring 
respectability to Arab psychiatry and allied sciences 
worldwide.My dream is having a MEDLINE Arab 
publication in Psychiatry one day. May be one day the 
"APN e.Journal" and the "Arab Journal of Psychiatry" 
will join forces to become the first MEDLINE triumph for 
Arab Psychiatry. Best regards . 
 

Mr. Salem Eid Suliman AL ARJANI / 
Gaza, PALESTINE  
 

I hope to be a member of your network. I suggest 
distributing my research or the abstract of my thesis: " 
coping strategies of truamatized martyr's children in
palestine: Gaza strip". 

الى مغارة .. هو تحويل ادغال العهرة … الخالص .../ وجه الحياة  
.. للخالص / …باختصار .../ شفاء مطلق … الخالص .../ المسيح 

 ودمتم برعاية اهللا. مع فائق محبتي وتقديري. وشبكتكم بداية الطريق اليه 
 
אא..א  يـــروت، لبنـــان ب-ا ـــ سوري/מא

  

أود تهنئتكم على الجهود المستمرة، مع صادق أمنياتي بالتوفيق، 
فليس المطلوب هو الكمال انما السعي اليه في كل شيء، فال 

مدرسة نفسية "أقترح المحاولة اليجاد . مستحيل تحت الشمس
جدول تشخيص وعالج عربي لالضطرابات النفسية "و" عربية
 ".والعقلية

 
 فلسطـــين- اـــن، ألمانيـــبرلي/.

   
آملين لكم استمرار النجاح . كل عام و أنت و الزمالء بخير
مؤسسة / نبيل بشناق . د. والتوفيق في عملكم وجهدكم المميز

 www.ibn-rushd.org /ابن رشد للفكر الحر 
 

מ   مصــــر/ א
  

تحياتى للعاملين على هذا الموقع، غالبا ال تفى الكلمات للتعبير 
. وال أملك اال أن أدعو اهللا أن يوفقكم لما فيه الخير والرشاد

ارجو مساعدتى فى اختيار موضوع للبحث فى الصحة النفسية 
روحة، و ذلك لتقديم اط" ادارة األزمات وفاعلية الذات"يتعلق بـ 

فانا أميل الى هذا الموضوع ألهميتة فى زمن ملىء باألزمات 
 .جزاكم اهللا خير الجزاء . وهو مطروح بالقسم للعمل

 
  دمشــق، سوريـــا/  אא..

 

السالم عليكم ورحمة اهللا ... األستاذ الدكتور و الزميل العزيز 
ني لكم و تقديري وبركاته، اعرب لكم عن جزيل شكري وامتنا

الكبير لجهودكم الجبارة في تطوير العلوم النفسية العربية مع 
تمنياتي لكم باستمرار النجاح وخدمة الوطن العربي والعلوم 

 النفسية العربية
 

א.    الكويـــت, مصــــر / מ
 

شكرا على المجهود المبذول من السادة القائمين بالعمل، ارجوا 
عاون في نشر الجديد من الدراسات و االيحاث العلمية في الت

 .مختلف فروع علم النفس
 

 بنغـــازي، ليبيـــا/ א
  

منتدي رائع جدا جدا، وفقكم . السالم عليكم، تحياتي لكم جميعا
اعلمكم أني بحاجه لمن يرشدني في . اهللا لما فيه الخير والصالح

لكم . القه بمجال تخصصي اإلرشاد النفسيايجاد موضوع له ع
 .مني كل التقدير واالمتنان

 
אא..   بيـــروت، لبنـــان/  מא

 

تحية وبعد، ...سم اهللا الرحمن الرحيمم، الزميل االستاذ الدكتور ب
  م أن تكونواـاستطعت... ل الشكر على اهتمامكمـجزيأشكرك 
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Mrs. Hanan ALSHEIKY / Cairo; EGYPT  
 

Dear Professor, thank you so much for this useful 
information about the APN site. I think it is very good 
idea and has many useful articles and most of our 
famous professors in Arabic country. Thanks 
. 

 
Mr. Mohamed SAYED, PhD / Abu Dhabi, 
United Arab Emirates  
 

Thank You so very much Dr. jamal, I do appreciate you 
professionalism. Walakum sadiq mawadati wa ihtrami 

 
Mr. Saleh TARISH / Manama; BAHRAIN  
 

Great Job, God bless you all. I would like to be in touch 
with you personaly if possible.  
 

Mrs. Héla MTIBAA - TUNISIA / Paris; FRANCE 
 
Votre site est très intéressant. Je ne savais pas qu’il 
existait mais c’est vraiment très bien... A bientôt.  

 
Dr. Bernard AURIOL, MD /Toulouse; 
FRANCE 
  

Chers collègues, bravo pour votre site plein de 
ressources. je suis parvenu sur votre site par une 
recherche de mot qui m’a conduit sur votre dictionnaire, 
et de là sur l’ensemble du site. Je serais très honoré si 
vous décidiez de compter mon propre site 
(http://auriol.free.fr) parmi les liens externes que vous 
proposez. Il ne comporte que quelques pages en arabe 
ou en anglais, (l’essentiel est francophone). J’espère 
pourtant qu’il vous paraîtra digne d’intérêt. J’aimerais 
aussi recevoir votre News Letter. Bien cordialement.  
. 

 

 Pr. Saïda DOUKI / Tunis; TUNISIA  
  

Congratulations again for the great job you are doing. 
Best regards .  

 
Dr. Sofiane ZRIBI / Tunis ; TUNISIE  
 

Cher Jamel, Il est comme on dit un proverbe, nul n’est 
prophète chez soi ,tu fais un travail formidable, tu 
arabises la psychiatrie et tu crois fort aux possibilités de 
la langue arabe et à notre capacité de relever le défi de 
la civilisation. Ce qui est remarquable, c’est que tu fais 
seul ce travail sans aide ni soutien dans l’adversité et 
parfois l’incompréhension de tes confrères Tunisiens. 
Cette distinction tu la mérites à plus d’un titre et je sais 
ce que tu sacrifies comme temps comme argent et ce 
qu’il t’en coûte de devoir parfois choisir entre le cabinet 
et le site Web, entre ta famille et le site Web. C’est le 
prix à payer pour toute passion. Je ne partage pas 
beaucoup de tes convictions sur l’intérêt qu’il ya à aller 
vers le Machrek, peut être tu me prouveras un jour que 
me suis trompé, mais je respecte énormément le travail 
que tu fais et l’homme que t’es devenu. Mille 
félicitations, Bonne année 2006 mon frère et Bonne 
continuation. 

 
 
Dr. Afef KARAOUD CHARRAD / Tunis; 
TUNISIE  
 

Cher confrère ! félicitations ! on doit comme dans le 
temps des abbassides vous donner votre poids en or 
pour toute traduction d’un livre à la langue arabe. 
bonne continuation et bravo ! 

      
      

א

 
 
 

.−  

 

−א..

 
 
 

Summary : www.arabpsynet.com/Books/Nab.B2.htm 
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