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        بعـــد التهنئـــةبعـــد التهنئـــةبعـــد التهنئـــةبعـــد التهنئـــة/ / / / التهنئـــة التهنئـــة التهنئـــة التهنئـــة / / / / ة ة ة ة قبـــل التهنئـــقبـــل التهنئـــقبـــل التهنئـــقبـــل التهنئـــ    ::::العيــــــدالعيــــــدالعيــــــدالعيــــــد

 

  قبـــل التهنئــــة: العيــــد


 	�� إ��ل،��را��� أآ� ا��ا�� ا
 ا��  ��� �
����ه� �%��� ��(� ا�)��ب، %$� �#" أرواح أ��اء ا�
، �-.-�، ,+ر*�، /34، 20 %+�1، 078ــ�اء ر5-4 �

@-�ء �?� 78ــ�اء أ... ا�-=2، ا�.>*2 و ;�ةا��اق، 
زF+ن، �78اء وه.+ا �?� ا�-�ة E4ن A�Cَ.+ا * �Hر
*� ا�*� و ا���ة و I ة�0�4ءه� ا��آ-� ا��Jه

 ا�)ا0�
�4Lء و أ�70ت و  ����� ����� �هت، 


،  أزواج�(N  اء�وا أ����   �*0O�F+ا أروا@�7 ��اء @
�P��7 20 @-�ة @ة آ@ �7� .QI 20 �H+�8=� @�آ=� ,#.

  �������=+ا �2 *?�=+ا 4?�=� اS�-�د 50  د"!ع أّ*
 U-� �#V W X.��YZ ة أن ]#=+ا�QJ�7 ا�-#� \(��4Lء ا,

�7]�?4S. 
 

  التهنئــــة   :العيــــد

�a b ه`ا ا�4-5 ا��34، و آ��� ا���ء ا_-^� c*
��cر*� �c.)� ا��#+م ا�?Yd-� ا��4-�، أن ,fا �ا��#=-

 
آ��� أC/�[-3 ا��#+م ا�?Yd-� و أ%��م a إ�-)� و إ
�-0h,fا �0Sا%�$�  ا '(�	 )�	0�1/ ا%.-�( و أ�)+ ا*"

 أن *+��?� U-� �i ر��� ا45رك*��، ,�[#-� ا��#3 ا�
 Xj a k��% �-Yd� �F�-#4 �-Flر ،�?��Iأو a �-Yd?ا� �ا�/>

kn �#?�سCا �ا0 oC ن�Yإ� kYpأ �-%+;�I �=qأ�. 
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  ـــد التهنئــــةبعـ: العيــــد

�+ط أ�I r+ا;-k  ا;:ــ' %90ــ7،-, �7c� r@ �?0أن أآ
CS�0ن ا�+ا@� %#+ ا�و �0 ... ه`ا ا� ،q�و 20 �7?0 *?

�7+ا�... 
أن 4+أ�� X�d4 ر$�U و %�>-�ت  ا;:ــ' %0�ــ'ل،-

(  أ��اءq�ه`ا  ...)�F 20 �7?0" و 20 �7?0 *?
v(� .ا�`ي 2w أهU� X ا�

��:ــ� : "أن أ,.U=�� �?-#� y %0�>=ــ>، ا;:ــ'-

20 ( ه�H 2ّj ،�?� �@ 3 ا��QJة n+را �#-?�" ��=ـــ�
 |�.��(  ه3 ا,�س ا��=ان "��:ـــ� <'ا%ـــ�" ،...)أ,

ه3 رF-� " ��:ـــ� ��A=ـــ@" ،...)آ#)� {دم و Lدم 20 
 ....)و ��� آ0?� 4~ ادم (  ��Y�hن

 

  .العربـــياليـــوم زمـــن االنســـان 

U-d, اد�.��H ا,C س+d� ز20 ا�=�ر.. 
ز20 ا��دة ا�وح ����Yن ا�`ي �dn ا�QJ-�ن *?�5-4 

U-� oا�... 
ي و ا����[�ي ���+ل (dا� X-هE% ز20 ا��دة

��ع iا ��Y4 ه#+ن�n 8>?�7 @)�م. 
 ،B� 	G%H ��!ن E "�.!ى ا"�� ا%�-'اء ، أ"�� ا%!IJ0>

 ...أ"�� ا;7
 ...k4 ا�Y=�وات و اSرض ان ]=#?�7 أ��0� أ 

 ...و $#?�ه�... و أي أ��0� 
�?��و�-Y0 k#�N ا�-+م.... 

L�" @�Aو%!ن� دام <>آ@ و <$ءآ@ و آ� <م و أ�.@ <B ا"
  

ل ا%Oآ( . دP- Q�!A 
�-4 ر[-1 8.)� ا��#+م ا�?Yd-� ا��

 

        ادادادادــــــــــــــــاد وأعياد وأعياد وأعياد وأعيــــــــــــه أعيه أعيه أعيه أعيــــــــــــــــذه السنذه السنذه السنذه السنــــــــــــــــــــا ها ها ها هــــــــــــــــعيدنعيدنعيدنعيدن

  

�������	�� 
���� ����� ���� ������   

�����	�� ������� ���	�� � �! 
�"# $%� �� ����� 

&'�(��� )� �*#� $ ��� ����� 
 لزميل الدكتور جمال التركي، فإن مدلول التهنئة بالعيد ينفتحل رسالة التهنئةبالفعل، كما ورد ذلك في 
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  : هذه السنة على تأويالت ومعان كثيرة ومتعددة

ها ما يثلج الصدور ويطمئن القلوب، وفي مقدمتها تأويالت ومعان تتعلق بطقوس عيد الفطر السعيد وكل ما من
 يميزه هذه السنة من أعياد الثورة واالنتصار والحرية الكرامة

ومنها لألسف ما يبكي األعين ويحزن األفئدة، وفي مقدمتها تأويالت ومعان ترتبط باألرواح البريئة التي 
بالنفوس الطاهرة التي ضحت واستشهدت في سبيل االنعتاق من االستبداد والفوز بكرامة النفس زهقت  و

 .ونسيم الحرية

وفرحتنا هذه العام هي بالفعل . فعيدنا هذه السنه هو بالفعل أعياد وأعياد، قوامها الثورة والعزة والحرية والكرامة   
. التمرد وكسر القيود وتحطيم األغالل وتحنيط الطغاة السفلة المجرمينوأفراح تتخللها بهجة النصر وتغذّيها نشوة  أفراح

فكل عام واألمة . السعيد بهذا العيد الذي يمثل عيد األعياد بثورته الزكية وبفتحه المبين وبنصره المبارك فهنيئا لنا
 العربية اإلسالمية بألف خير

 مع تحياتي الصادقة

R أ���و . د.أS%ا 
Aharchaou El Rhali 
Departement de Psychologie 
Fac. des Lettres & Sc. Humaines 
Dhar El Mahraz, Fès 
GSM: (+212) 6 68 20 78 28 
Email: aharchaou_rhali@yahoo.fr   

  

  
        المنطلقــةالمنطلقــةالمنطلقــةالمنطلقــة    واإلرادةواإلرادةواإلرادةواإلرادة    والمحبــةوالمحبــةوالمحبــةوالمحبــة    الحريــةالحريــةالحريــةالحريــة    بنسيــمبنسيــمبنسيــمبنسيــم    معطــرمعطــرمعطــرمعطــر    وبهيــجوبهيــجوبهيــجوبهيــج    سعيــدسعيــدسعيــدسعيــد    عيــدعيــدعيــدعيــد

  

����� +�,-� ����	�� ������� ���	�� � �! �.�� 

#�/(0�� 1�   � �! 
�"#�������� ���	� ����	�� 
  

  تحية أخوية سامية
, عيد سعيد وبهيج معطر بنسيم الحرية والمحبة واإلرادة المنطلقة نحو حقيقتنا التي وأدتها آلة الطغيان واإلستبداد 

فغمرت هذا العيد بالثقة والقدرة على صناعة المستقبل العربي , المتوهج في أرجاء وطننا  لكنها تمكنت من اإلنبثاق
  .الزاهر المجيد

المعبرة عن صدق  ة التهنئة لرئيس الشبكةوأنا أقرأ رسال ،)عيد الحرية، الحرية طاقة نفسية (  وهذه كلمات كتبتها
  .المعاني ونقاء اإلنتماء لنبض اإلنسان العربي

  لودمع خالص ا
)Tا�"دق ا%�V 

 �(* ا��اق/ أ0
  alrahwan@yahoo.com 

  
 <)ـــــــــ'W ا;ـــ�=ــــــــ�

��� �F �#" �-ٍ� *�.�ه3 �/
���?� �� و��*) l�-� 

0+ا, �QI Wٌة nٌة أ�� أو �
ب *�#+ �+ُ%?�lر4-5 ا�� a 
��J#, ا��� �* � �Hآ�� �
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�?�8 "� و�H ا���ُل ,-.
�Oم ���4��ق� �4ه(�� 

���ّ� �?�?� �F 78-�ا �* 

Sُن أ�=�َق ا�-QJب ا�OC 

~dإ� r@ َن�Y�fا �Jّ@ 
l��7F 3����* ���cو;�ى ا� 

�?F+� را �+ر�+n "@ود 
Uِ=#V 20 3(�c� �?-�0و 

��ا�" ������� �� و��.�
�� وأ4-?� ِذ�ً�N � 

�>=?� وه�0?Fوا�?�+C � 
 ه)`ا اnS-�ُل %.b ���0ه�

 و%?�دي *� h4دي إ�?�
�?jأر a خ� ��دق�+=c� 

 a�� 2� 3�� 2w در�4?�
3�%iأ*¡�7 ا��-� ا �*� ا 
 d?4+س� وF#+ب� �#=~

¢]�N £8.�ب ���cر ا�O�@ 
��d,ِ �-@أ 7� 20 أn-¤ ا�

 �+�-?�ه� ر4-�� دا[=�
� ا�#+ن¥ �7`ا �+�?��Cأ 

 ا0��7ن� ,���V ���4#�� و
�?��-n2ْ %���3 0ِ\#�7 أ� 

§k%أ �F 2ْ(ه� و��?��� �0 
~¡Y�7 ا�-F�Y� و�#-?� أْن 
 و�/+َن ا��F a �7#�� و�"

��l�7� �ٍ-787-ٍ� وc� 
 �7?-̈£ و,�-�¢ *+0)�

�?�© "�Yi �0وٍك lأ�� 
3%+Cا إo\ا» آ �=w 

��l�-� ��¬ ر�� ��l�-� 

  
)Tا�"دق ا%�V 

 �(* قا��ا/ أ0
  alrahwan@yahoo.com 

29\8\2011 

  
�ـXـــــــ�  ���)ـــــ�   ا;ــ�=ــــــــ� 

�-� �Iهة %XYQ اS�=�ق 20 اSدران � �-Yd� �F�I �*و%�آ-�7 20 , ا�
و°F 20 �7n.�� ا�?1d ا0S¡�رة , ا�S)�ر ا�Y#.-� وا��/+رات ا���وا�-� 
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 . Y��4+ء��c=#� دل�.�iام ا±@fة وا¡+CSوا �d�Sوا �ر@�ب ا². 
و%?�H �#J إ
 .وا�ؤى

ر�� F 20-+د اfر´�ن ) �FhC �F�I �*��ل  a أF.-� , ا���fوا ,Sوا
وا�¶ W , ا�S)�ر وا��/+رات ا�q#=�ء ا��ا�-� �µdY ا���0ء وإزه�ق اSرواح 

�7 ©-�� %�ف إW ا�#+ن اS,+د 0/�ص� .ا�S+ان و�0@

0���0ت أروا@?�  
 و�Y=+ إ/.�و�)+ن 4��رات , ا�*� أن �ى �4-+�?� و�
ون C a#� ا�Y=�وات واSرض(d�و�-1 ¬�� اZ �(=7?i?�ه¤ ا�;.�ت , ا�`*2 *

0��7نfوا �#qد وا��Ydت ا��*qو�. 

Sت ا�F�I 2� أ��ق o.�%  ��I�Yا� �ه�+�iا �4-0� ا�c.�4-� وا�\+رات ا��
�� إ
  (F �-J-+د ا��.+د*� �oQ ا» #J?iا �.N+�iق , ا�dوج 20 أ�وا�

���دة ا�¶ إ�±,k اnS-�ل %.���iر´�ن اfت ا���?�Y0و. 

 U?� 5?P �0 X4+ات وآ�� ا���X 20 ا��-+د وا�*) a �-�-�*� ا����
 ���iد ا+n+ادة 20 أ�+ار ا���,fا ,U?� ��[ �0دراك   وfاء ا+jE4 5�=�ا�

��,�cة ا�o?iا a�iا. 

و@�7 nو �0Sع ا�nوS �-��8 �=Y#4 20 ا» أن %)+ن ا�\+رات +n�
و0+ا2I آ.+ا´� وإ�Ywرا´� و0او@�´� �J¹ aت ز-?0� oY0 20´� , و%�ا�-�´� 
X4 , وآ�ºE �0 ��دت �Fدرة �#" إ0�hك F�I� ا�وج 20 أ��dده� , ا���ر*� 

�7-� �#�� .��رت أ,oة و�0

*� اX0S وا�J=+ح واhJ�fق ا���ري ا�30�Y إ
 ��Lق ا����د ¬ "@=�
X-�Sا X��d� .وا�

*��� 50 ا�

)Tا�"دق ا%�V 
 �(* ا��اق/ أ0

 alrahwan@yahoo.com 
 

    ة ة ة ة ــــــــــــــــوب العربيوب العربيوب العربيوب العربيــــــــــــي  الشعي  الشعي  الشعي  الشعــــــــــــق امانق امانق امانق امانــــــــــــا بتحقيا بتحقيا بتحقيا بتحقيــــــــــــعلينعلينعلينعلينه ه ه ه ــــــــــــــــده اللده اللده اللده اللــــــــــــأن يعيأن يعيأن يعيأن يعي
  

+2����  ����� 3 � �4�� ����	�� ���	�� �������  

5�/6�� #�/(0�� � �4�� 
�"#  

  أفضل ووضع احسن حال في علينا يعيده أن اهللا من ، راجيا السعيد الفطر بعيد  األماني واجمل التهاني بأحلى إليكم أبعث     
 الديكتاتوريات  وبسقوط  الالئقة والحياة  والكرامة الحرية في العربية الشعوب  اماني وبتحقيق  العربية  الثورات كافة وبانتصار

  بخير وانتم عام وكل المواطنة روح وسيادة  المدنية المجتمعات وبقيام  وجدت أينما
 النفسية الثقافة لعالء كبيرة جهود من يبذله تركي وماال جمال للدكتور واحترامي تقديري خالص عن اعرب ان إال يسعني ال     

   العربية
  

 ا%'آ.!ر �>ار <)!ن ا%�!د 
 �c0ر*� -د+, 

nizaros45@hotmail.com  

  
 

  

    ........اركاركاركاركــــــــــــــــــــــــر المبر المبر المبر المبــــــــــــــــــــد الفطد الفطد الفطد الفطــــــــــــــــــــم بعيم بعيم بعيم بعيــــــــــــــــأهنئكأهنئكأهنئكأهنئك
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 الثاني وجهه وأنتم.. وجه العيد..     وجهانٍ األيام صفحة في للسعد
 ..بالفرح تشع التي االطفال بابتسامات

  .. بالشكر تلهج التي التكبير بأصوات
 ..الرحيم للرحمن ترتفع التي القبول بدعوات

 ..المبارك الفطر بعيد أهنئكم
 ..محمد أمة ولجميع تحبون ولمن لكم وأمن ورقي وبركة خير عيد يجعله أن وعال جل اهللا وأسأل

 
رق ا;4)+. د.أ� 

 ا��Y+د*� -ا�*�ض 
Prof. Tariq Al-Habib 
prof.alhabib@gmail.com   

  

    ااااــــــــــــب سوريب سوريب سوريب سوريــــــــــــــــدي الحبيدي الحبيدي الحبيدي الحبيــــــــــــى بلى بلى بلى بلــــــــــــــــعلعلعلعل    ااااــــــــــــــــي خوفي خوفي خوفي خوفــــــــــــــــي يبكي يبكي يبكي يبكــــــــــــم و قلبم و قلبم و قلبم و قلبــــــــــــاعايدكاعايدكاعايدكاعايدك
 

 ..لست أول المهنئين
 لكنني أرقهم كلمة،، وأصدقهم مشاعر وألطفهم عبارة

 ..أنتقي أحرفي بكل إتقان ليس ألنني مبدعة الكلمة
 !!بل ألنني سأوجهها لمن تثنت ألجله الجمل

 طربآ لقدومها إليه
ن فيها و البتجلياته اال في بيتي و مع زوجي و ابني البيبي ريان اهنئكم من بالد الغربة البالد التي لم اشعر برمضا

 اعايدكم من بلد العيد فيها لالسف 
 اعايدكم و قلبي يبكي خوفا على بلدي الحبيب سوريا

 اهللا يحمي سوريا و شبابها و من سكنها و اطفالها
 وكل عام وأنتم بألف خير بالعيد السعيد أهنئكم 

 وقد تحسنت أحوالنا وتغيرت نحو األفضلأعاده اهللا علينا وعليكم 
وتقبل اهللا منا  وأدام علينا وعليكم الصحة والعافية ورزقنا وإياكم  طول العمر

 ومنكم صالح األعمال 
  وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري

 
�(��I%ا �(TY�� "�وة �)\ ا�رض:ا

 �-��i–ا ��0*? 
@hotmail.commarwa_r 

  
   

    ........    ةةةةــــــــــــــــل والحريل والحريل والحريل والحريــــــــــــات االمات االمات االمات االمــــــــــــي نسمي نسمي نسمي نسمــــــــــــص تمنياتص تمنياتص تمنياتص تمنياتــــــــــــــــخالخالخالخال
  

-�� 7��	�� 8�	�� 3 ����� +�,-�7��6 

������� ���	�� ����	�� � �4�� 
�"# ������ 1-� +2�	6 

ومع أجواء .. لهذا العام مع بشائر النصر الخواننا في ليبيا خالص تحياتي وتمنياتي الطيبة لكم مع حلول عيد الفطر
 .. ربيع الثورة العربية ونسمات االمل والحرية

 انية جمعاء بالخير والبركاتاعاده اهللا على االمة العربية واالسالمية واالنس
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 وكل عام وانتم بخير 
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 %$�( <4' ا%�>=> ا%��	)^. د 
 0-�ان ,�� ز;#+ل  17: ا��?+ان 

 X0 4877655: ت) �-�دة ) ا(,f?�ر*�  -J¹� ا�
   : tfyaa@yahoo.comloE mail:ُ ا��*� ا�W)±و�3 

5F+i3 :ا��Yd?ر ا�+�   www.alnafsany.comا��آ

  

    ررررــــــــــــــــــــد الفطد الفطد الفطد الفطــــــــــــــــات بعيات بعيات بعيات بعيــــــــــــــــــــي والتبريكي والتبريكي والتبريكي والتبريكــــــــــــــــــــب التهانب التهانب التهانب التهانــــــــــــــــــــأطيأطيأطيأطي
  

����� +�,-� ����	�� ������� ���	�� � �! �.�� 

������� ���	�� ����	�� � �4�� 
�"# 1� 

 .على تهنأتكم ودمتم التهاني والتبريكات بعيد الفطر الذي تتوج بأعياد الربيع العربي مع جزيل الشكر أطيب
 و%)' �%' <4'ا;:)'.أ�!آ@ د

 �-��J*4. 
wabdulhamid@aol.com  

  

    ااااــــــــــــرهرهرهرهــــصصصصق نق نق نق نــــــــــــــــــــد تحقد تحقد تحقد تحقــــــــة وقة وقة وقة وقــــــــذه األمذه األمذه األمذه األمــــــــــــى هى هى هى هــــــــــــه عله عله عله علــــــــــــاده اللاده اللاده اللاده اللــــــــــــــــأعأعأعأع

  
 هـ1432تهنئة للجميع بحلول عيد الفطر عام 

 .تقبل طاعتكم، وأعاده اهللا على هذه األمة وقد تحقق نصرها ، وبلغت مجدها وعزها
 .ووصلنا اهللا تعالى وإياكم بوصله المديد ، وجعلنا وإياكم من أهل المزيد

  وعيدكم مبارك  وكل عام وأنتم بخير
 ذ=ب أ`' أ	!ر=_  . أ

 �#�JY -;�ة 
mhealth2007@gmail.com 

 
  

        ددددــــــــــــــــــــام العيام العيام العيام العيــــــــــــــــه ايه ايه ايه ايــــــــــــــــارك اللارك اللارك اللارك اللــــــــــــــــاباباباب
  

����� +�,-� ����	�� ������� ���	�� � �! �.��  

$%� �� 95�/6�� 7,� � �4�� 
�"#  

 تحياتي العطرة 
 لهناءابارك اهللا ايام العيد واتمنى لك كل الخير والكرم وا

 يــــــــتحيات
 "c�$Y ��)+.د

بQiا 
chaqib@yahoo.fr  

        

    ههههــــــــــــظ اللظ اللظ اللظ اللــــــــــــي حفي حفي حفي حفــــــــــــا فا فا فا فــــــــــــا واسالمنا واسالمنا واسالمنا واسالمنــــــــام وعروبتنام وعروبتنام وعروبتنام وعروبتنــــــــــــل عل عل عل عــــــــــــكككك
   

������� ���	�� ����	�� � �4�� �.�� 7"���� 

� �4�� 
�"# �%�	�� :%0;��� 1�� 
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إال ويغادرنا مسرعاً رغم ما فيه من رحمة ومغفرة وعتق من  بفلك كوكب األرضلم يمر شهر رمضان المعظم 
 وما هي إال أيام معدودات ويخرج من فلكنا تاركاً الجائزة لمن صام رمضان إيماناً واحتساباً النار

الفطر  بمناسبة قرب حلول عيد كل عام وأنتم بالصحة والسالمة والعافية وعروبتنا واسالمنا في حفظ اهللا دائما
 أعاده اهللا علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، المبارك

  مع خالص تمنياتي القلبية وكل عام وانتم بخير
 <�ء 0d�e( . د

  ا���هة، 0ــ/ـــــ
alaafarghaly2@hotmail.com  

  

        ددددــــــــــــداع والتجديداع والتجديداع والتجديداع والتجديــــــــــــــــــــن االبن االبن االبن االبــــــــــــد مد مد مد مــــــــــــــــمزيمزيمزيمزي
  

�%#�4/6-� �<�=� �.�� +2����  

� �4�� 
�"# 5�/6�� 

 عيد سعيد وعمر مديد ومزيد من االبداع والتجديد
 خالص الشكر والعرفان

��(0fرون ا <:� ه
 ا�Y+دان -ا�I+م 

�=Yا� ]�I وعc0 1,�0 
��cر*�,Wا �ا_-^ +�� 

hassan2011@gmail.comhayat   

  

    اركاركاركاركــــــــــــــــــــــــــــر مبر مبر مبر مبــــــــــــــــــــد فطد فطد فطد فطــــــــــــــــــــعيعيعيعي

  

����� 7(>4� � �! ���	�� ������� ����	�� 

#�/(0��  � �4�� 
�"# �>?� 

 وعافية صحة في وأنتم عام مبارك وكل فطر وبركاته، عيد اهللا ورحمة عليكم السالم
 "c�$Y <�!ي. د

  ا�)+*k –ا �ا[
mmustafait@hotmail.co 

 

        ههههــــــــــــــــــــــــى أمثالى أمثالى أمثالى أمثالــــــــــــــــه عله عله عله علــــــــــــــــــــم اللم اللم اللم اللــــــــــــــــاعادكاعادكاعادكاعادك
  

 اعادكم اهللا على أمثاله كل عام وأنتم بخير وعافية
 "-'ي ا%$ه�
 �0�n� ا���0م
 آ#-� ا�4±-�
mahdiat@yahoo.com  
 

            والبركـــــاتوالبركـــــاتوالبركـــــاتوالبركـــــات    واليمــــنواليمــــنواليمــــنواليمــــن    خيـــرخيـــرخيـــرخيـــربالبالبالبال    اللـــهاللـــهاللـــهاللـــه    أعـــادهأعـــادهأعـــادهأعـــاده
  

 كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك 
 أعاده اهللا علينا وعليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات ،

  وربنا يتقبل منا ان شاء اهللا
Mortada El-Shabrawi 

elshabrawi@gmail.commortada. 
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        ممممــــــــــــــــــــا ومنكا ومنكا ومنكا ومنكــــــــــــــــــــه منه منه منه منــــــــــــــــــــــــل اللل اللل اللل اللــــــــــــــــــــــــتقبتقبتقبتقب
  

 شكرا على التهنئة وتقبل اهللا منا ومنكم وأعاده اهللا علينا وعليكم باليمن والخير والبركات
h ا5$!ع.دV B	 <=<�%4' ا> 

dr.motawa@gmail.com  

  
        انانانانــــــــــــــــــــم باآلمم باآلمم باآلمم باآلمــــــــــــــــه عليكه عليكه عليكه عليكــــــــــــــــــــاده اللاده اللاده اللاده اللــــــــــــــــــــــــاعاعاعاع

  

 وراحة البال اعاده اهللا عليكم وعلينا بالمودة والخير
 باآلمان والطمانينة وعلى امتنا العربية واالسالمية

رة"� ا%'آ.!ر اi�' ا
�*+Yا� 
asaad.elemara@gmail.com 

 
  

    ةةةةــــــــــــة قاطبة قاطبة قاطبة قاطبــــــــــــوب العربيوب العربيوب العربيوب العربيــــــــــــات على الشعات على الشعات على الشعات على الشعــــــــــــييييى الحرى الحرى الحرى الحرــــــــأن تتوالأن تتوالأن تتوالأن تتوال
  

���،&'�(��� A�	' )� �*#� $ ��� ��  

بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك ال يسعني إال أن أتقدم إليكم بأحر التهاني و أجمل األماني راجين من المولى عز وجل أن      
قاطبة، الشكر إليكم موصول على  ريات على الشعوب العربيةيعيده علينا ونحن في أحسن حال وفي صحة جيدة و أن تتوالى الح

 المجهودات التي تبذلونها في سبيل ترقية علم النفس في الوطن العربي
 

 و�س ا">=ن. د
 �#� ا�?1d ا��-�دي و ا�À 3]�/Cرس 

  �0�n� �4%?� ا �ا[
rameziane_ounes@yahoo.f 

  

    ررررــــــــــــــــــــال الخيال الخيال الخيال الخيــــــــــــــــــــل اعمل اعمل اعمل اعمــــــــــــــــام و كام و كام و كام و كــــــــــــــــام و القيام و القيام و القيام و القيــــــــــــــــــــه  الصيه  الصيه  الصيه  الصيــــــــــــــــل اللل اللل اللل اللــــــــــــــــتقبتقبتقبتقب
  

$�B��� C�*��� )� $��  

  تقبل اهللا  الصيام و القيام و كل اعمال الخير
  و نصر اهللا شعب سورية في ثورته من اجل الحرية و الكرامة

  و كل عام و انتم ومن تحبون بألف خير
 k"1"!ن "4). دأ�!آ@ 

3Yd?ا� �Jري ا��c� ا,
 JF /�*ر+, 

mobayed@hotmail.com 
  

        زنزنزنزنــــــــــــا المحا المحا المحا المحــــــــــــع أمتنع أمتنع أمتنع أمتنــــــــــــن وضن وضن وضن وضــــــــــــرة عرة عرة عرة عــــــــــــة معبة معبة معبة معبــــــــــــة صادقة صادقة صادقة صادقــــــــــــتهنئتهنئتهنئتهنئ
  

��	�� 
���� ����� ���� ������ ����� 

5�/6-� +2�	6 #�/(0�� D�E 7(>��  

 النفس في مايبث لكن المحزن أمتنا وضع عن المعبرة الصادقة التهنئة العرببة النفسية العلوم شبكة لرئيس نشكر      
  .تشخيصه بعد مداواته لتتم الجرح على اليد ويضعوا ليوإسوا بيننا سعادته أمثال وجود هو التفاؤل

 .بخير وامتنا وأنتم عام وكل وصحته بعمره اهللا أمد     
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aql33@yahoo.com 
 

****   **** 

 �9�V"��4�%ت ا�iا�" "c0> ك!	 Q= ا%�

http://www.facebook.com/Arabpsynet  
  

 �9�V"Q(Tا%���4 ر "c0> ك!	 Q= ا%�

ok.com/TurkyJamelhttp://www.facebo 

****   **** 

  

  يــــة لشبكــــة العلـــــــوم النفسيــــةــة العربالمجلـ
  

" �-4 Á#� ا�)±و�-� Yd?.I-� و �#=?Yd-� ¹)=� %/�ر �2 " 8.)� ا��#+م ا�?Yd-� ا��

 تذكيـــــــرتذكيـــــــرتذكيـــــــرتذكيـــــــر
 

Index APN   eJournal 
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 

  ةــــداد القادمــــات األعـــــملف
 

  2011خريف  – 32ـلفـــ العدد م

����������	����������	����������	����������	        �
���	�
���	�
���	�
���	����     … … … …������	 ����������	 ����������	 ����������	 ����                 � � � �������	 �����������	 �����������	 �����������	 �����  

h إ	�اه)@ ا%IY. د.أ: : ا��5فV(m  
�� 1d?ذ �#� ا���  ا�*�ض، ا��Y+د*� –ا�0fم  ��0أ,

drssanie@hotmail.com  
arabpsynet@gmail.com  

  
ث ��� o*2011 – 09 – 30  أ�� %�4!ل ا  

 

  2011شتاء  –33ـلفـــ العدد م

���� 
���	 !	"�	 # ���$%�	 &����	���� 
���	 !	"�	 # ���$%�	 &����	���� 
���	 !	"�	 # ���$%�	 &����	���� 
���	 !	"�	 # ���$%�	 &����	  

  e!A ':w)7 اIv'ي. د: ا��5ف 

T( ا%$+ ا%c��.�x )��I ا*"�Y!د=� -أ��ة، ا%�'�  

drjundi@gmail.com  
arabpsynet@gmail.com  
arabpsynet@gmail.com  

  
ث o*2011 – 12 – 30  ��� أ�� %�4!ل ا  

 

  2012ربيع  – 34ـلفـــ العدد م
  

""""  # (��)*	 # (��)*	 # (��)*	 # (��)*	�+	�+	�+	�+	,-,-,-,-        �
���	�
���	�
���	�
���	 ... ... ... ... /� /� /� /����0��	 12 �-���	���0��	 12 �-���	���0��	 12 �-���	���0��	 12 �-���	"  


 "c�$Y  ا%'آ.!ر :ا��5ف �� B��-   ـ�Y" ،هـ�ة  ا%��!د=�/ ا%�
 3Yd?را� �#� ا�+��dc" اX0S -دآY0 .�*د+�Yة، ا��n  

moustafa_hassan_h@hotmail.com  
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arabpsynet@gmail.com  

  
ث o*1220 – 03 – 30  ��� أ�� %�4!ل ا  

 

  2012صيف  –35ـلفـــ العدد م

  

" # ���$%�	 �	3�4�56	 # ���$%�	 �	3�4�56	 # ���$%�	 �	3�4�56	 # ���$%�	 �	3�4�56	��3�-7	��3�-7	��3�-7	��3�-7	        ��
���	��
���	��
���	��
���	""""  
ف ciذ ا%'آ.!ر :ا.i*!د=�/ �0'ون "�وة  ا�ا%�  

�� 3Yd?ا� �Jذ ا���  ا�*�ض، ا��Y+د*� -اµ#i ,�+د� �0أ,
khmarwa@hotmail.com  
mkmarwa@kfmc.med.sa  

arabpsynet@gmail.com  
 

ث ��� أo*11220 – 06 – 30  �� %�4!ل ا  
 

  2012خريف   – 36مـــــلف العــدد 
        

 " " " "��4�	 �8�%9 3�:%� /� ��$%�	 ;���	��4�	 �8�%9 3�:%� /� ��$%�	 ;���	��4�	 �8�%9 3�:%� /� ��$%�	 ;���	��4�	 �8�%9 3�:%� /� ��$%�	 ;���	""""        
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A r a b p s y n e t  

Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/defaultAr.ASP 
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/defaultEng.ASP 
French Edition 

http://www.arabpsynet.com/defaultFr.ASP 
 

A r a b p s y n e t  C o n g r e s s  
English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

French Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 

Arabic Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

 


