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 ،�� ا��.�//�q � زي�r ,� Pc ه� J# �Dو آ �(�K J# ND'F

 . وآ�-

 

      ،�(، و أن أ��ض ���mK Nا�'�/*�s t a	O ا���

 ،�Vا��� �.��� %c�� ���ات �, �>�lK  �BPد �>:ا��)'

 a/ا�� N�� )2003-  2012   ( 

 

Óf�Ö]{{{{{{{í<JJJÌ{{{{{{{è†ÃjÖ]<í{{{{Î^Şe< <
 

¹]<Ü‰]<î×Â<Åæ†�gèçÖ] :شبكة العلوم النفسية العربية  

Ñ^ŞßÖ]<Ü‰] :arabpsynet.com 

‹‰ö¹]V تونس) 1987( الطب النفسي  –جمال التركي . د ،  

‹é‰`jÖ]<�è…^iV 01/01/2000  

÷]<�è…^igèçÖ]<î×Â<Ñø�V 13/06/2003  

íÓf�Ö]<…^Ã�V< <

���ون�א��د����ون�א��د�����ون�א��د�����ون�א��د���������� !�"������"#������� !�"������"#������� !�"������"#������� !�"������"#�������	
م�א�����	
م�א�����	
م�א�����	
�و�()���'��&�א�%$�א����"و�()���'��&�א�%$�א����"و�()���'��&�א�%$�א����"و�()���'��&�א�%$�א����"م�א�� �� �� �� �

�����4אزא�א0�12/�א.,��-���,,�!+��אא*����5א�������	�� �

íÓf�Ö]<íÖ^‰…V العربية  طاراألق ابحاث و دراسات العلوم النفسية، رقيا بخدمات الصحة النفسية في تطور العمل على 

 في سبر علوم أغوار النفسمغايرة العربية تأسيسا لرؤية  البالدلممارسة النفسية في مع إبرا ز الخصائص المميزة ل

  )عالم الغيب و عالم الشهادة ( انطالقا من ثقافة ثنائية البعد 

íéÂ]†Ö]<íã¢]V بتوفير كل ما يحتاجه  يس المؤسس الرئرعايته المادية يتولى علمي اكاديمي مستقل،  الشبكة مشروع

اضافة الى اشرافه العلمي االكاديمي على كل ما ينزل بالشبكة و جميع . ) 2012إلى  2000منذ التأسيس سنة ( امكانات 

  ) بالتشاور مع أعضاء هيئتها العلمية االستشارية (  اصداراتها و بريد مراسالتها

< <

í{{{{{{{Óf�Ö]JJJ<òé�]{{{{{{{{{{{{{ÃÖ]<íéÛ×{{{{{{{{{{{{{{{è…^�j‰÷]<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í < <

 
ñ†Ö]~ËÖ]<‹{{{é{{ë†<ــأ}.  د. أV�'� �� ــ ) �l�(< <

éñ†Ö]{{Ê†{�Ö]<‹{{ê<د.أ. cا�� Nــ�dوي ــ� ) �l�(< <

éñ†Ö]{{<‹<ـ��ل ا�4آـــ9ـ�. د  ) � ��(< <

]…^�jŠ¹<Ùæ÷]<<æ‹éñ†Ö]<gñ^Þ< <

 )ن �)��(  ـ�ـ>��#�ا�� ــ� أ}ــ{�. د.أ

°éÞ^ŠËßÖ]<ð^{{{f�÷]<àÚ<ð^{{–Â÷]< ) ي�gAا a��4ا� a<K( 

�>ـ��ــ� أ aر/� (  د/ــ�( 

 )��c  ) �l�ــ% �F~ــ% �c�ــ%
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 )#�/*� �� / ا���اق (  �ــ�اد ا�+���ــ�اد 9ــ

� ا�>-م ا��زا � (� )ا��Sب ( �Vه�ي  

 )ا�>�دان (  ز/ـ, ��ــ�رة

 )ا��/'�  /ا���اق (  "ــ�دق ا�>��ا�ـــ�

a(  0ــ�رق ا^)�ــ�   )ا�>��ذ/

 � )��l ( 0ــ�رق �'�Vــ

�ر/� (  �)ــ� ا��}ــ�ن ا#�اه�ــ�( 

N ��#ـ( �� Lـ/Lا�� �(�  ) �*<�F( 

��)ـ� ا��}ـ�ن Jا��ـ� )ا�>�دان ( )ـ

 )ا�>��ذ/�(  �.ــ�ي أ#� ��/�ــ�

 � )ا��/'� / اAردن )   ��ــ�ن ا��Sا/(ــ

� )��l (  يوا�ــ% أ#� ه�ــ

ـ�Kــ�ن � )اAرذن (  و��ــ

 

 ‹{{ËßÖ]<ð^{{Û×Â<àÚ<ð^{{–Â÷]< ) ي�gAا a��4ا� a<K( 

 � )ا;Lا�� ( #��ــ� ����/ــ

 )ا;Lا�� (  #���Fــ� #���ــ�

��cا ـ� ـ��Dا� � )��l ( ـ

���ر/� (  �انـ% ر~ـــ� h�ــ( 

 )ا�>��د/�(  "��ـ� #, إ#�اه�� ا��l�ـ:

F�^ا � )ا���, (  � ا���ــ�يــ�)ـ

�)ـ� ا�>+ـ�ر إ#�اه�ــ�  ) �l�(  

 )ا�>�دان (  �ــ�رون ا���Dــ��ـ� ه

 )ا��Sب ( �و ـا���Sــ� اV�Kـ

�Rــ�<K ا���اق (  � ــ, "��ــ�( 

 )�R  ) �lــ�ري �DKــ�

 )����L/� / ا�>�دان (  ���ــZ #ــ�ري

D*lا���ــ� Nا�� (  �يــL;ب / ا�Sا�( 

*� )�)��ن (  �ــ� ��ــ� 

 

í{{{{{{{Óf�Ö]<JJJéÒ„jÖ]]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{âù^e<†{{{{{{{{{uçÛŞÖ]æ<Í]‚{{{{{{{{{{{{l^{{{{{  

   

  :  لمنجزات التاليةا تحقيق،  األكاديمي علميوع المشرهذا التأسيس سعينا  من خالل 

-       ���� ���  ا��D� د��% ا�0)�ء ا��D>� �� و أ��	ة 
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-       ����  �� ا���#��<Dو ا����� ��<D�(*ا���ث ا� Z�# 

-       ���� �� ا���#��<Dو ا����� ��<D�(*د��% ا;����ت ا�  

-       ����  �� ا���#��<Dا�� �  د��% ا�'+)

-       ����  �� ا���#��<Dرات ا���(+cAو ا Lد��% ا��وا�  

-       ��� ا���#�� و ا� د��% ا����ات ���<Dا�������  

-       ��� ا���#�� و ا������ وا���� ا��'4و � ���<Dا�� :Rد��% ا��ا

 -      ����  �Dء ا�������ى ا^�ار ��0)�ء و +��  

-        ���ا��: ��<� ا�   ���<Dم ا������  

 -      ����   "�� ا���#��<Dد��% ا��&��! ا��  

 -     ��� ا" ���<D�(*ء ا��D�+Aا Lد��% ��اآ��#���  

 -      ����    "�� ا���#��<Dا����م ا�� �'(V ةL��9 

< <

{{{{{Óf�Ö]{{{{{{{í{{<JJJ{{{{{rß¹]{{{{{{l]ˆ<V’u{{{{{{{{{{{{�^<{Ši{{{{{{{Ä{{{<ß‰{{{{{{{{{{{{{{{{{l]ç< <

 
Óf�Ö]{{{{{{{{{<æ<íâçvË’jÚ{{{{{{{{{{{{^< <

 
Â]{{{{{{{{{{vË’j¹]<�]‚{{{{{{{{{{{{áç< <

I � ن�CDl+ات���ع ا��� :<+ :684679  
I  �CDl+د ا�� 76075ا���ل ا�>��ي ��

I  �CDl+د ا��  6339ا���ل ا��.�ي ��

I  �CDl+د ا��  211 ا���ل ا����� ��
è‡çjÖ]{{{{{{{{{Ê]†Ç¢]<Ä{{{{{{{{{évË’jÛ×Ö<ê{{{{{{{{{{{à< <

Ã¹]{{{{ßŠÖ]<Ù‚{{{{{{{évË’jÛ×Ö<ïç{{{{{{{{{{<àŠu{{{{{{{{{ŞÎù]<g{{{{{{{{Ö]<…^ée†Ã{{{{{{{{{{{{{{<íE<�Dl+� �/�� ).س.م: 
 

ا34ا#� /3،  .س.م 8546 ا����د2�/2،  .س.م 9467: /.�/1

،  .س.م 8�92013"  /5،  .س.م 3717ا�67ب /4  .س.م 7045

 968?�ر2
 /8،  س.م 1417ا</
رات  /7،  س.م 1629ا;ردن /6

،   س.م 716ا���اق /10،  س.م 947ا���2@   /9، س.م

 .س.م�BC  /13، 700 س.م���
ن  /12،  س.م 715ان ا���د/11


ن /14،  463D&456 15،  .س.م/ 
�ا�ED /16،  .س.م �455

 ، .س.م 375ا��E2�H /18،  .س.م FB��G406 /17،  .س.م 443

19/  
8
B2س.م 28/�ر.. 

< <
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Ã¹]{{{{{{{ßŠÖ]<Ù‚{{{{{{{{évË’jÛ×Ö<ïç{{{{{{{{{{{{{{{{Šu<à{{{{{{{{ÏÖ]<g{{{{{{{{{{{{{{l]…^   

1/ 
?I19617 2؛  ( %44.7) .س.م/ 
K2�Gس.م 1573 إ. ( 

35.8% )   2295 أ/�N2 /4؛   ( 13.7 ).س.م  6036أرو�
/3؛  


  /5؛ ( %5.1)   .س.م .( %0.4) .س.م 172 أ?Oا�

 
Ûñ^Î{{{{{{{{{{{{{<l^‰]†Ú{{{{{{{{{{{{lø<Óf�Ö]{{{{{{{{{{{{{{{{{í< <

 < <

Ûñ^Î{{{{{{{{{{{{{{¹]<í‰]†{{{{{{{{{{{{{{{{{×Ú^�Ö]<lø{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{<í<V<<Eان���>D>>.إ.ع:ا�'4و �   <

 
 ���Pا� Q�& ��/
Pا� �D#
Kا� )ArabPsyList@arabpsynet.com (: 

 .إ.ع 3787���E  Nي
  


ه�
/�� &�Q ا�Pا� �D#
Kا� )Mail@yahoogroupes.fr-Arabpsynet (: 

 .إ.ع 3361���E  Nي 

< <

Ûñ^Î{{{{{{{{‰]†Ú<l^{{{{{{{{{‘^}<lø{{{{{{{{{{{{{Óe<í{{{{{{{{{{ŞÎ<Ø{{{{{{{e†Â<†{{{{{{{{{{{<êV<<<Eان��� >>D>>.إ.ع:ا�'4و �  
  

/.�  /3 - .إ.ع 429ا34ا#� /2 - .إ.ع 744 :ا����د2�/1

 167ا���دان  /5  - .إ.ع 263ا���اق  /4 - .إ.ع 421

  - .إ.ع 158ا�67ب   /7 - .إ.ع 8�9166"   /6 - .إ.ع

?�ر2
   /10 - .إ.ع FB��G139   /9 - .إ.ع 155ا</
رات  /8

 .إ.ع ���80
ن   /12  - .إ.ع 108ا;ردن   /11 - .إ.ع 133

- 13/   ED
   /14 - .إ.ع 63ا��  - .إ.ع �28

  .إ.ع 8ا���2@  /15

Ûñ^Î{{{{{{{{{{{{{‰]†Ú<l^{{{{{{{{{{{{{{Šu<lø{{{{{{{{{{{{{{{<g”^{{{{{’ß}ý]V<<<Eان���>>>D>>.إ.ع:ا�'4و �   <
�D#
C Tنا�8

ء ا�����V  /PsychiatristsList@arabpsynet.com  

� ��	  - .إ.ع 358���E   Nي��} P�2008 

�D#
C &"ء ا���
D� /PsychologistsList@arabpsynet.com  

� ��	  - .إ.ع 421 ���E Nي��} P�2008  

Ûñ^Î{{{{{{–Â_<í{{{{{{{{{{{{<<ð^{>{{uæ{{{{{{{{{{{{{{{{‰]…‚Ö]<ì‚{{{{{{{{{{{vfÖ]æ<í{{{{{{{{{<»<o]{{{ŠÞý{{{{{{{{{{ŞjÖ]<æ<á^{{{{{{{{{{{{{…ç>< <

  UnitStudyRsearchHE@arabpsynet.com -   .إ.ع 7���E  Nي

< <
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Ûñ^Î{{{{{{{{{{{{í<‰]†Ú{{{{{{{{{{{{{–Â_<lø{{{{{{{{{{òé�]<ð^{{{{{{{{{{{éÛ×ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{è…^�j‰÷]<í{{{{{{{{{{{{{{{<í<<<V< <

� �Eي���R  N��   AdBoard@arabpsynet.com-APN  -  .إ.ع 55

< <

Ûñ^Î{{{{{{{{{‰]†Ú<l^{{{{{{{{¢<lø{{{{{{{{{–Â_<á^{{{{{{{{{{{rÃÚ<ð^{{{{{{{{{{{×Ş’¹]<Ü{{{{{{{{{{{{ŠËßÖ]<x{{{{{{{{uç¹]<ê{{{{{{{{{{{{{{{{‚< <

 ����Rن ا��-ث ا�>�� /AllPsydict@arabpsynet.com :67 إ.ع.  

 ����R��; �"Aر ا���#�اا/ arabicpsydict@arabpsynet.com :25 إ.ع.    

 ����R��; �"Aير ا�ااL��' /englishpsydict@arabpsynet.com : 22 إ.ع. 

 ����R��; �"Aر ا�اا�< �D/ frenchpsydict@arabpsynet.com ::20 إ.ع. 

   

 
<æ<ð^{{{{{{{{{{{f�ù]<Ø{{{{{{{{éÖ�ì„{{{{{{{{{i^‰_<<‹{{{{{{{{{{ËßÖ]<Ü{{{{{{{{{×Â< <

  

I  ةX&
K� �Dا��� Yع ا���DZتا�
8
 .ع.س  1162: �

I  [2�9ز�Dا��� Yص ا��
.�^Tا _�` 

 .ع.س D  :396>� ��ن 0)�ء ا

�Dء ا������  .ع.س 766:  

I  �Dا��� Yع.س(�9ز2] ا��(. �
ر ا����BCTا _�` 

 131  ا����د2�/3،  .ع.س 160  ا34ا#� /2 ،.ع.س 245  /.�/

 43  ?�ر2
/6،  ع.س 60  ا;ردن/5،  ع.س 95 ا���اق /4،  ع.س

ا</
رات /9،   ع.س 32  8�9" /8، ع.س 39  ا�67ب/7،  ع.س

Ya /12،  ع.س 18  ���
ن /11 ، ع.س 22  ا�ED /10،  ع.س 25

 .ع.س Xb  291دة

 

 ße{{{{{{{{{{Yù]<Ô{{{{{{{{{éŠËßfŞÖ]<p^{{{{{{{{{{{{{{{éŠËßÛ×ÃÖ]<æ<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í<< <
  

      � �� ا���#��<D�(*و ا� ��<Dة #�� �ت ا���ث ا��������R ����

�  ،� ه	ا ا���ان ��اة ���9� �'% ا���ث  و ا��را�تآ��-�

�Sا��)��< �Dا�  ،�/L��' إ ،��#���Eي ���و/, ا���ث، أ�nء ، )

�Dت و ا�'���ت ا��l��ا�)���K، ا���Kر�lا� ،. E ة #�� �ت �ى���R

5119��N ا���ث  l����  

 

 éÖ�{{{{{{{{{{{éÃÛ¢]<Ø{{{{{{{{{{{{{{{éŠËßfŞÖ]<l^{{{{{{{{{{{{{éŠËßÛ×ÃÖ]<æ<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{í< <
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        �CD" ��� ا���#�� ��+��/! �s و ا;�����ت � ���<Dا����م ا��

#�.��m�� 9>�ر ، ��� ��أ �*+.و +>��� ا�~�اء ��N أه�اF.�و � �

 ا�+<�رب وا��اتو �)�دل ا�+�ا"% #� ا;�����ت 

éÃÛ¢]{{{{{{{{{{{{{{{{{{éŠËßfŞÖ]<l^{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<<í{{{{{{{{{{{{{{{<í )21  ���h(< <

�را�ت  /2،  ا�C�ّد ا�0)��ء ا��D>��� ا���ب/1�� �ا;���� ا��)�� �

��<Dا�+ /3، ا�� �<Dا�� a*ا� ���h4،  *�ري/  �ا;���� ا�+� >�

�� ا��"�  /5،  ��0)�ء ا��D>� �� #����ر�<Dت ا�����آL ا��را

�/�� ا;>�<D6،  وا��/ ��<Dا�� �Cl�� �/�lا� ��  /7، ا;����;

� O�X ا��lDمR�D+و ا� �� ا��"�CF�'�  ،8/  a*�� �/�lا� �ا;���

�<D9،  ا��/ �lا� ��<Dا�� ����lcا� �� را�را#*/ ،10/    �ا;���

�� ���� ا��اه$/�l11،  ا�/  �Cl�� ���-ا;���� ا������ ا�

��<D12، ا��/ ��<Dا�� �Cl�� ةL� ��� �# ،13/   �ا;����  ا�+� >�

�<Dا�� a*�� ،14/  ا�د��ن ,� �/�R���  �#د ا����EAد  /15،  ا�EAا

��<Dا�� �Cl�� ا /16،   )م. ش.إ. م  (ا����� �� ا�+� >����;

�   /a*�� ،17 ا��D>� ا;�����<Dا�� �Cl�� �� �Vق ا�+���h

���D0��،18 /    Nل وا��اه$�  �B�$�(*و� ��<Dر ا���ث ا���*� �.��

��Clا� �/�� /20،  ا��+�ى ا�+� >� �-~*�اب ا����R*� /19  ،ا��

�<Dا�� a*�� 21،    ـ�دي أ#ـ�&)ــ�/  �ا;���ــ� ا��l/ــ

�   . ���-9ــ�ت ا;����ــ

éÃÛ¢]{{{{{{{{{{{{{{Ö]<l^{éŠËßÛ×Ã{{{{{{{{{{{{{{{í<<ée†ÃÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{<í{ )14  ���h(< <

1/ ��<Dد ا���#� �����م ا���EAم / 2، ا�$+� �ا;���� ا�'�/+�

� ا���#���D*ا��، 3/ ���D*ت ا��R��� Lء  /4 ، ��آ�(Kأ ���h

���D*5 ،ا�/ �<Dد ا���Vا�ر Lت  /6 ،��آ��را�� �/�lا� �ا;���

��<Dا������  /7، ا�� �� �<Dا�� ��K�(1 ا�/�F  ،8/  �ا;���

�� ا������<D9، ا��/  ��Rا���ا ��<Dا�� �ا;����   /10، ا;���

��� ا��D� ا�>� ����lc� �ا;���ـ� ا�رد ��   /11، ��ــ,ا��و��

�Dة ا�.��9ة /12 ، ���� ا����� ��<Dا�� �/�� ا��آL ا�ورو#� ��+�$�! وا��

، 13/ �� ا +����<Dا�� �Cl�� �*<�F L14، ��آ/  �ا��ا#*ـ� ا�����ـ

  .�Dـ� ا�>���ـ,����ـ�ء ا�
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éÃ¶{{{{{{{{{{{é×vjÖ]<l^{{{{{{{{{{{{{{{ŠËßÖ]<Ø{{{{{{{{{{{{{{ê<  )��hن�+ ( 

1/ ��<Dا���#� ����ث ا�� Lا��آ�����C+2،   وا�/  %��C+ا� ���h

��#�Sا� �<Dا�� 

  

 éÖ�{{{{{{{{¥<Ø{{{{{{{{{{{×ÃÖ]<lø{{{{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{í<Óf�Ö^e{{{{{{{{{{{{{{{{{í< <
 

< <

�]×{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{×Ã×Ö<í{{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{{{{{{í>< ) �� ا���#��<Dا����م ا�� �'(V ار�>)�, ا" <
� أآ�¡� ���� ��ر��lه�� ���lF  �� ا���#��<Dا����م ا�� �'(V

 ,� ��ر ��.� ��2004
ء #�ا/" ،��/�S  ء
�دا،  ��2012 ،33�

�ا�+�� �  ا��Aث ا����Vة F�.�ت /��ا;���� اAر�$�ء ���&�ات  

#�� #�ر، ���c �.�/Lص  .)�¢ ا;����ت ا���#���'# ���} �ا �

�ار /�K �.�/L�� �(lا"Aر/¤ ا�� ,� �+� .#���4آ�، #�� ��ور 

 

Ö]<<�]‚{{{{{Â÷]<l^{{{{Ë×Úì…�^’< ) د�  ) 23اi ا���د �K %��E1 �, ا��

- "d����� ا����� ا�� … fghت ا��
2Xi و  X�Kزق ا��h/"،ا���ف:  ¥�"
:��lد ( ا#�اه�� ا�� ) �c2012/! و V+�ء  33-32ا��


ت ��8� /��Xدة ...ا��'ج ا�����" -..k ل'^ E/ ���K��/ �2ا���ف، "رؤ :

��ا �Dا#�اه�� ا� ���c ) د� ) 2011"�!  31ا��

-  "%�& G��7ا �m
` F� �&
D�dTن ا���" ا
� و واC] ا<�8Dا��� �

� ا�'�§ #��Cج: ا���ف، "ا����� (� )  2011ر#�: & V+�ء  30-29ا���د ( 

� /��اKG� /] ا�nات . . . ا�f�B ا����� "  - d����? �o"، ا���ف : �(�

 )  �c2010/! & "�!  28-27ا���د (ا��}�ن ا#�اه�� 


#Xي" - Kف ا���Bا�� �d����V+�ء  26-25ا���د ( ~�ان��� h�% ر: ا���ف، "?

 )  2010ر#�: & 


ر ...3aة" -.rب و ا�H�� �d����
ت ا��� ا��L/L : ا���ف، “ا��Xا&(�

)#�� N )�c2009/!  24ا���د ( ��

  )2009"�!  23ا���د ( �a�$V ND*l: ا���ف ،“أز/� اt�B.7 ا����� ا����� " - 

�� ا;?�2�" -uت ا��
� #����: ا���ف ، "ا�Bmا���F�# ) د�V+�ء و   22-21ا��

  )  2009ر#�: 

- " �&�Pا����� ا� _Bا� ...�ا���د (  ���ن ��ا/)�: ا���ف،“�C �oاءة &��

20  !/�c2008 ( 

- �f ا����� وا�nات ا�����Hا�� v�7ر?�...ا
D7ا wا Yxا��� E/ ،ا���ف :

P$Dا�دي ا� �(� )2008ر#�: و "�!   19-18ا���د  (

-  "d����
 /�x�/ Eر &���اv�7 ا��   17ا���د (  ا�t�S أ�V�Kو: ا���ف، “
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 )  V2008+�ء 


ه� ا<آ�}
ب z اD�y] ا�����" -x/“، ا���ف :%~�F %��c ) د�"�!    16-15ا��

!/�c 2007  و( 

-  "�8� و ا�nه�� ا����
�... ا��4d����
ر�� ?K/“ ،ل ا�4آ�: ا���ف�h 

 )2007  ر#�:   14ا���د (

� ��.�x�/ E/ �/Xر &��� إ�Bmا�" - �
�hل ا�4آ� : ا���ف ،2"
ت ا�XPة ا��

 ) V  2007+�ء   13ا���د (

� ��.�x�/ E/ �/Xر &��� " -�
 �hل ا�4آ�: ا���ف، 1"إ�Bmا�
ت ا�XPة ا��

 ) �c  2006/!  12ا���د (

- "�� ا�7أة ا����d���� �hل ا�4آ�: ا���ف ،”�gا&
ت اXrا|�...?

 ) 2006ر#�: و"�!   11 - 10ا���د (

- "�   9ا���د ( �hل ا�4آ�: ا���ف،  ”ا��'ج ا����� z ا��}� ا����

 �D �9-  ي�D�F-  ��2006رس  (  

�hل : ا���ف ،”ا���7 ا��
�7 ا��
�� &B�� �P_ ا�����  /E  أ�
ث“ -

 ) 2005 -د/>�� - ���F  -أآ+�#�   8ا���د ( ا�4آ�

�ا���... ا�f�B ا�����" - ��K��7ت ا
2XHو ا�� 
d���“، ل : ا���ف�h

)+�� -أوت  -�9/���   7ا���د ( ا�4آ�  2005 ( 

� ا����� و إ&.
ر ا���7�“ - .�Pا� ...�d�����hل : ا���ف، ”�Cاءة ?

 )   �92005ان   -��ي  -أ�F/%   6ا���د ( ا�4آ�

-  “�^�� ا���v اd���� - �D �9  5ا���د ( �hل ا�4آ�: ا���ف، ”�Cاءة ?

 ) 2005  ��رس -�D�Fي 

 -  “vا��� �d�����hل : ا���ف ،�
وزا ��Tا`
ت ا�nات ا�����... �Cاءة ?

 )2004د/>��  - ���F  -أآ+�#�   4ا���د ( ا�4آ�

�2ــ�     3ا��Xد  - �d -  ـــ�  - أوت�D��?2004  

  d2004ـــ�ان  - /ــ
ي  - أ2�Gــf    2ا��Xد  - 


�8   1ا��ـXد  - dـــ�ي  - ـ��G -  رس
  2004/ـــ

è…æ�{{{{{{{{{{<l^<ê{{ŠËßÖ]<g{{ŞÖ]<»Ú^Óe{{{{{{{{{{{{ã‘ç’Þ<Ø{{{{{{{{{{<^)ا�L+��#ـ, �ــ�Rاره� ا��ر� ): ا"

  

  �19 ا����� 	 2��ا�
 	� ا���د  ) ا�ردن(ا�y� ا����� ��B_ ا����� - 

 -  ��yا�7
  ا�ول ��ا�
 	� ا���د  )�/>�ا(��B_ ا�����  ا��

  ا�ول��ا�
 	� ا���د  )ا�>�دان( ا�y� ا���دا8� ��B_ ا����� - 

Ì{{{è†Ãi<e�^{{{{{{{<<lø<l^{{{{è…æ‚Ö]<æéŠËßfŞÖ]{{{{{{{éŠËßÛ×ÃÖ]<æ<í{{{{{{í<í{{ée†ÃÖ]V< <
< <

دور/� �  24: اi ا�+��/! #ــ� -ت #��"��� � اAر�)�ط ا��ص 
�<D�(*ا� �D����   :و 

 - �� ا���#�� ( ا�y� ا����� �����م ا�����<Dا����م ا�� �'(V - � ��(  

� ا�*a ا��D>� ا�+*�ري و ا���% ا;���� ( P8ــ�ة ا<د/ــ
ن -��h-  �l�( 
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- �� ا������( ا�.H� ا�����<Dا�� � )ا;���

- ��Kا�� ��H.ا� )��<Dا�� �Cl�� � )ا;���� ا�����

� ( را?
ت ��8��د -/�lا� ��<Dا�� ����lcا� � )را#*

 - ��� ��( ا��y� ا�X�� ��2�.7را?
ت ا����/�lا� ��ا;����<Dت ا����را( 

�� اB�� ��2�.7_� ا����� -�D42� ا�P8 ) �<Dا�� a*�� �/�lا� � )ا;���


E/ �2 ا<د/
ن -C��� �2ر
ا�EAد ا���#� ��<����ت �P ( ا���Pة ا<^�

� �, ا�د��ن /�R��� � )��l -ا^'���

 - �
G� ا����Kا��7..� ا�� )����آL ا�/�� ا;>�<Dو ا�� ��<Dت ا��� )�)��ن- را

� ا����� ��'+�ب( &�% ا���" -/�lا� �o�ا( 

- �� ا���#��( �Z� ا����B� ا������D*م ا��$+� � )ا;���� ا�'�/+�

- ���{DB7ا���" ا ) ��<Dا�� �Cl�� ���- )��l -ا;���� ا������ ا�

�8
ن و ا���Bر ا ->)���h �� )��l  -ا�*a ا��D>� ا�+*�ري و ا���% ا;��

 )ا;���� ا�+� >�� ��*a ا��D>�( ا�y� ا����8� ��B_ ا����� -


ت ا����8� ��B_ ا����� -��rا )�<Dا�� a*�� � )ا;���� ا�+� >�

- �g
� ا�*a ا��D>� ( ا�B_ ا����� ا�7.�� ���- �l�( 

� ا�EAد ( ا�y� ا����� ��B_ ا����� - �� �<Dا�� a*�� �#ا�ردن - ا���( 

� ��*a ا��D>� ( ا�y� اB�� �2�.7_ ا����� -/�lا� � )ا;���

- �� ( ا�y� اH.�� �2�.7� ا�����<Dا�� �Cl�� �/�lا� � )ا;���

� ا�EAد ا���#� ���� ا��D� ( ا;^.
#� ا����� -��- �l�( 

- �7� ا<?'/� ��.H� ا����
� ا���D42� ا�P8 )�;ا �� ا�������

  ��<Dا�� �Cl�� ���- )��l -ا�

-  ��Z_Bا�����  ا�- �u أ�� )�/�    )أ#� &� -�>+�ND ا�*a ا��D>� ا;

- �� ا����Cا���ا ��D4ة ا�P8 )��<Dا�� ��Rا���ا � )ا;���

 )ا�>�دان( ا�y� ا����� ���Dه�� و ا�nآ
ء -

 éÖ�{{{{{{{{{{<ØfjÓ¹]{{{{{{{{{éŠËßÖ]<í{{{{{{{{{{{{í<ée†ÃÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{{í<Óf�Ö^e{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í< <
 

< <

×Š‰{{{{{{{{{{<í<l]…]‚‘]>jÓÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{ŠËßÖ]<h^{{{{{{{{{{{{{e†ÃÖ]<ê{{{{{{{{{{{ê> ) �� ا���#��<Dا����م ا�� �'(V(< <
0 �� آ+a ا�'4و ��<� ��<D����� و �<D�(ر�lه��، ���lF  �'(V

��<Dا����م ا��  ,� ��ا/# ��ر ��.� V2006+�ء ا���#�" ،��/�S 

���ا � V2012 ،33+�ء �/L�� ،�.  �"�c ر و ه��(� ���'# ��}

����ت ا��)'c � 4آ����# . 

     l]…]‚{{{‘÷]<<í{{{{{Ïe^ŠÖ]<<Kà{{{{{{èæ^ßÃÖ] 

f إ�G w% و &'ج ا<آ�}
ب ا - �X� / ��<� �. د. أ -  2012ا�L��g L��Dة ا��)'

 )2012ر#�:  23ا�"�ار  (���#�¯ �*�D ا
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ت  -
#�: ?��آ�Kا����� ا� _Bن . د ا��K� �  ) V2012+�ء    22ا�"�ار (و��

 ) �c2011/!  21ا�"�ار (ا�J0 P�# P#L. د. أ&�% ا���" z ا�Oاث ا����� ا<?'/� - 


ق FV�9 &�% ا���" z ا��
� ا����� -GI / ��<� �ا�'+�ب ا�L��g L��Dة ا��)'

�. د. أ - 2010D�ه�رون ا�� ��� )2011ر#�: و "�!   20  ا�"�ار(

 %��8 v
ة...آG؟.. ا��Q?;وا XKا��}, إ#�اه�� . د. أ - و/�ارة ا�� �(�ا�"�ار  (

  )�c2010-2011/!  و  V+�ء  19

 ) 2010  "�! 18 ا�"�ار (ا�t�S أ�V�Kو .د .أ  ا�F� f�B ا;?�ة و اX7ر?� 


ء ا���"  - D�& �/أزFD��7ا  !���� :�h�� ،ري�# Z��� P<Fآ�+)�ي : #�و °�

�9�R �#ار  (أ� )V 2009-2010+�ء و ر#�: 17ا�"
z 3اd�7] ا�� -d...fKت ا���" و ا��

 ا��Pاذ  ا�Buا�d����. د .أ و ?

¥�" �<K ��R ) ار�  ) 2009  "�! 16 ا�"

 15 ا�"�ار ( � h�% ر~�ان��. د  /�
� &'ج ���8 &
م: /��f�K ا��'ج ا����� -

 ) 2009  ر#�:


�C و��و�2�V Q�& �V اO`Tاف: ا��'ج ا����� ا�rاريGI د.أ .��*�ا�"�ار (  ��� 

  )V  2008+�ء 14 


ت -?

ل /E ?�ء ا�7
/�� وا<�
ل...أ?�V;2� ا
� . د.أ  z ?�ر2�...��}

t�<ا�� a/ار ( أد�  ) 2008  إ"�ار �cص13ا�"

 )2008  "�!  12 ا�"�ار (�Fرس آ��ل  ��� . د.أ �و/
r��8_ ا�ا 

- ��Oو ا� �G
Kو . د.أ ا���% و ا���V�Kأ t�Sار (ا��  )2008  ر#�: 11ا�"

-  �8
��Kن. د أ`
دz �2 ا����ك ا<�8 �  )V2    2008+�ء  10 ا�"�ار( و��

 )V 1  2008+�ء  9ا�"�ار  (�*�D ا���#�¯. د ا�7ض و ا��'ج. . . ا<آ�}
ب  -

  �H.2� ا�
  8 ا�"�ار ( {�� أد/a ا��>�t. د.أا�B_ ا�2�B9 z X��7 ا;�
ث وا��&

 !/�c2007(  


ل -D4وق اn9 اع وX� >د.أ ا .¥�" �<K ��R ) ار� )2007"�!  7 ا�"

  ���Bا� X`آ� ا;��. د.أ ا����V ,� )2007ر#�:  6 ا�"�ار ( 

���رة. د /f^X إw ا�B_ ا�����  - ,/Lار ( ا��  )V2006+�ء  5 ا�"

3ة - dة و��G ،�.�Pت ا�
� ا��}, ا#�اه��. د. أ ا�Bmا�(� )�c2006/!  4  ا�"�ار ( 

  Yا���� 
KB8�? wإ f^X/د .Iن �9ر ا����  ) 2006"�!   3 ا�"�ار  ( 

- X/;ا Y.C ��/
�2Xر~�ان. د ا��'ج ا����� ا� %�h ���  )2006 ر#�: 2 ا�"�ار( 

- ���8 �2�/ 
��� z   دل "�دق. د. أ��  )V2006+�ء   1ا�"�ار ( 

ße{{{{{{{{{{{‘÷]<Ô{{{{{{{{{éŠËßÖ]<l]…]‚{{{{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{{{{í< <

- ���ة #�� �ت" ����R" # �"�c ارات�"± ��<Dو ا����� ��<D�(*ا�

�498 ����lت �Eي ��N ،ا���#�D���� 

è†�Þ{{{{{{{{{{^l<<>ŠÞ÷]{{{{{{{{{{{á^<ŞjÖ]<æ{{{{{{{{{…ç<><ãi]…]‚‘]<»{{{{{{{{{{Ë×j~¹]<^{{{{{{{{<<í<E_J�<J<ëæ^}†Ö]<îé¬D< <

� ��ر/¤ (  ��ة   1757 : ا��/� Xgار<ا -/�S�22/06/2012  ( 
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  ��ة   ��P : 54يا�Xgار ا< -

    ��ة   13 :�.��ا�Xgار ا< -

 إ"�ارات 5 : إXgار `�_ ا�
ور -

X�&/ن
 V  2012+�ء - 
 ���2ى ا<�8

 �c  2012/!-)2ا;Lء ( -  ا�����  /�v ا��'ج

  2011  "�! - )1ا;Lء ( - ا�����  /�v ا��'ج

�4�|
��� V  2010+�ء- ) ا�'+�ب ا��� �( – درا?� z &�% ا��

/�
 �c  2011/! -)1ا;Lء ( -ن v ا<د/

 éÖ�{{{{{{{{{{{{{ñ]æ†Ö]<Ø{{{{{{{{{{{{{fj}÷]<æ<ˆ{{{{{{{{{{<l]…^éŠËßÖ]{{{{{{{{<íée†ÃÖ]{{{{{{{{í<<æé¹^ÃÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í< <
 

fj}ý]{{{{{{{{{¥�¹]<l]…^{{{{{{{{{{{{{{{{Óf�Ö]<î×Â<í{{{{{{{{{{{{{í< <

% ا<آ�}ـ
ب -K�� ـ�ن��/
  ?�ـ% ه

% ا��Kــ� -K�� ـ�ن��/
  ?�ــ% ه


ن -  �iي ا�BmTا�
ت ا����� ا��
�X�� �Kورة ا�2��P� ا?��

 

 éÖ�{{{{{{{{{{{{{<Ø³ö¹]{{{{{{{{{{{{{{{<l]†{{éŠËßÖ]<í{{{{{{ée†ÃÖ]{{{{{{{{í<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{é¹^ÃÖ]<æ< <
  

I 7ع ا�DZا�³  ��ات�� �s !/��+ا�  ���ات�, c-ل ا��)' :<+�  ´�# :

  م 290
I 7د اX�� ل ا����يX�7اتا��� �s !/��+م 26 ا�³ � ا�  
I  د ا7ا���ز2] ا����يXات����� �s !/��+ا�³ � ا�: 

  

 O�d
/ &
K��/� م 11  2013إE/2007  w   ت �2��9

 م 21  :2006/ م 16  :2005 / م 12 :2004 / م 16 :2003

 م 37  :2010/ م 34 : 2009/ م 28 : 2008/ م 21 : 2007/

  م 31 :  2013/ م 33  :2012/ م 39  :2011/
 

 éÖ�{{{{{{{{{{{{{{Î]ç¹]<Ø{{{{{{{{{{{{éŠËßÖ]<Ä{{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{é¹^ÃÖ]<æ<í{{{{{{{{{{{{{{{<í< <
  

 :Rه� ار�)��0ت ��اA J�F ا#�ت ا� ��ض�*~Aا(*��<Dو ا����� ��<D� 

 �� ا���#�� و ا������<Dا����م ا�� :Rار�)��0ت ��ا a �9 iا :Rا��ا

� �ه% ا�l+cAص�l� ا��
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�^fi…]{{{{{{{{<l^{{Î]çÚ{{{{{{{{e]†{{Ş•ý]<Ä{{{{{{{{{{{{{éŠËßÖ]<l^{{{{{{{{{{{{{{<í{èçÖ]<î×Â{{{{{{{g 


ت V

�BmTا�
ت� �DZ����9&� إر�9 �� ا�����
 :ا��

�  / ا�$�1 / أ�Lه�¡�  / �9�ا ��ا� / ا�د��ن c��  / ا���

 �Clا���ما� ��<Dا��  /ا��	Sو ا��اه1  / ا�>��ك ا� %D*ا�/   

��l��A �ا�����D�   / ا���l /  ;ا�ا��$�� و   / ا��lDم / �>�

 ا�+�C�% ا��D>�  / ا��-ج ا��D>� /  ا���م

�^fi…]{{{{{{{{{{{<l^¹Î]ç{{{{{{{{Ä{{<×Â{{{{{{{{Ýç<{éŠËÞ{{{{{{{{{{{{{í{{<ée†Â{{{{{{{{{{{í<V46<ار�)�ط< <

<l^{{{{{{{{{{{�^fi…]{Ö>Î]çÚ{{{{{{{{<Ä{{é’~�{{{{{{í><f�ù{{{{{{{{{{Û×Â<æ<ð^{{{{{{{{{{ËßÖ]<ð^{{{{{{{{{{{{{‹V 23<ار�)�ط  

 
 jßÚ{{{{{{{{{{{{{{£]<ï‚{{{{{{{{{{{{{{{f�úÖ<…]ç{{{{{{{{{{{{{<æ<ð^Û×Â{{{{{{{{{{{{{{{ËßÖ]<ð^{{{{{{{{{{{{{{{‹< <
  

¦{{{{{{{{{{{{{jß¹]<…æ^{{{{{{{{{{ï‚ 

- �rى اX��7ا 

- �d���� ا����ـ� و ا��

-  ���& "��D�& �o 

8� /E ا���اء إw ا�BmTاب -
 ا��4

éÖ^Ó�]{{{{{{{{{{{{{{jß¹]í{{{{{{{{{{{ï‚< <

�ى ا��)'� ا^�آ�� ا�³ ان     +�� �.�/ b �/��آ��  ���.�، �Vن 

،��)�ر و F %�9	�Z /��د  ا��+�/�ت ا����� ���'# J+/��^

 J����+ . OPآ� ا�b ����P.�را ��	 ا�+���ا

µK "  ��8ز/E ا�D4ا���"�  ��% ه	O ا;��/�اm,/  i*��آ��      

 A رآ�ت��� ��� a(<��ت �: 9.�ز ا�c A�'Vرج اه+����ت ا��)'

 �� و ا�)���� ا�>��#�Rث (ا���K ي	ا� ��Aا ��(0 :Rا�� :�

� أ�cى�< ��(. 

     ����% ، "|�رة ا2�r� و ا���ا/� ا����8�"ا���م و #�

 �(/�Rى���N ا��+ ���N رF: ا^��/،  �D�m� ،J�ور ا��Wا �/��

>.ز�-ء �, ا#�ز وO�9 ا�l+cAص ��N آ% {�ر ���Jف /� <

 rÃ¹]{{{{{{{{{{{{{<Ü¹]’×Ş{{{{{{{{{{{{{ŠËßÖ]<x{{{{{{{{{{{{e†ÃÖ]<ê{{{{{{{{{{{{{{{{{ê<<< <
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q^ÃÚ{{{{{{{{{{×Ş’¹]<Ü{{{{{{{ŠËßÖ]<x{{{{{{{{{ê< <

8
ت �
� X&ا�C ث � ادراج |'ث'� %d
 :����م ا�����z ا/�

-  %��/ t�B7ا�����ا�����  ا)�#��  �F(  32165 >� -ا '��Lي– 

��#�-ا '��Lي-�F >�(ا�����8اt�B7 ا�����  /��%  -( 36622 

��#�-�F >�-ا '��Lي(ا<��83ياt�B7 ا�����  /��%  -( 44132 

‘]{{{{{{{{{{{{{{{{{¹]<l]…]‚q^Ã{{{{{{{{{{{{{{éŠËßÖ]<<Ü{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í< <

� Ýç×Ã×Ö<<ê×Â^ËjÖ]<ÜrÃ¹]<êŠËßÖ]  /ePsyDict ATTAFAAELI 

      t�.�7ن ا
�/�� ���Pل ا�'^ E/ ���9 Q�& ع'VTأي ا t�B./ ���8

 �
&Xة . ا<��823� /ا����8�  //E وإw ا����C z  �Hل ا��'^ E/

 ، ���823� و ا����8Tو ا �
d% ا����� ا�����D�� ت ا��'ث
8
ا��

8
ت 

&Xة �C ي��i
 .أ�v آ�D� 113أآ�� /Q�& %d  Eهn  ا�7

�هnا¡�
ز      �&
���

رآ� ا�B�2،FH�.�7ر /]  ،ا%��7 �P� E/3ا� 

i ة وX2Xd ت
H�B./ �� ف
�9 XKGفn  ���9 Y6�9 XCأ^�ى وt�B./  ف
و �9

�¡XC أ^�ى wة إX2Xd ت
��9 ، fن آ
�/��t�.�/  ���9 z اء ا��أيXأي إ�

t�B./ل، و

ذج اOK/  E/ �KG�7`� إر?Dدار?� ^'ل ا�� X�� ،���Pا� z

��Gاو ر ����C %�2 حOK7ا. 

� ÜrÃ¹] íéŠËßÖ]<Ýç×Ã×Ö<Ä‰ç¹] /AL-MUWASSAA ePsyDict  

   :� � ��L/% ا��<� ا��D>� ا���+�ا���#�، : � ا"�ارا�J ا��-ث ا

 ا"�ار ، ¶��لآ�
ب ا��OوV �f����/ �8'% ا��D >�، اL��' Aي، 

�l ت�C�* �Kف و ا�K %lF %ل آ�lDف � ( �, ا��Kت ار#: ا�C�*l� ل��¶

 ��)�ر)ا�>� ���'# ����ت ا��)'� و {��c � 4آ����# �"�c ، 

 :) ���c %/Lص #���4آ�(  �C�*l� 18 �F�Kت ت"�ر: ا<Xgار ا�����

v�Tء / م 5627 :ا

ء�ا� / م 4426 :ا��
ء/  م 535 :ا�� 

 / م 1312 
ءا£ / م 1253 
ءاr / م 778 %ا4 / م 199

 176 اء3ا� / م 1081 اء�ا� / م 475 اءnا� / م 560 الXا�


د�ا� / م 647 
د.ا�  / م PF 955ا� / م �F 1018ا� / م 

   م �F 2422ا� / م 105 
ءxا� / م 718 
ءBا� / م 241

 

 :)���c %/Lص #���4آ� (  �C�*l� 18 �F�Kت ت"�ر: ا<Xgار ا�����8
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A:3677 /  B:576 / C 3559 /D 2545  /E 2667  /F 1206  /G 420 

/ H 1288  /I 2378  /J 147  /K 107  /L 632  /M 2103  /N 981 

/ O 717  /P 4441  /Q 98  / R 2145 

 

Tار اXg>3يا :)���c %/Lص #���4آ� (  �C�*l�18 �F�Kت  ت"�ر: ��8

A  5112/ B  1210 /   C  4208 /  D  3016 /  E   2366 /  F  1403 / 

 G  641 / H  1649 / I  2780 / J  149 / K  141 / L  921 / M 

 2409 / N  1321 / O  1088 / P  5438 /  Q  29 /  R  2140 

 

� ÜrÃ¹] Ö]ˆéqç<íéŠËßÖ]<Ýç×Ã×Ö / AL-WAJIZ ePsyDict   

:� ��L9ة �, ا��<� ا����ر #��+Lا�, �: ا"�ارات ��C�*lت  >l� ،

�،ا��<� ا��K  رت�"�m/ت  ��.� ا�C�*l�18 �F�K ،·A ا و�K �.�/L�� :m

�)�ر ���'�  

  ÜrÃ¹] ¹]�sÚ<íéŠËßÖ]<Ýç×Ã×Ö )Rديأ � AL-MUBARMAJ ePsyDict /) �اص 

CD   

 f/
� ( ا<Xgار ا��Sا�� ��-�(  /ePsydict C 

: �-ث ����9 ��dN+�ي ا�"�ار ا�'��% �, ا��<� ا����     

D>� ا���#�،  ا��<� ا��D>� ا� '��Lي ، ا��<� ا��<� ا��

�< �Dا� �<Dا�� 

  

� ( ا�����  -ا<Xgار ا<��83يSا�� ��-�(  /ePsydict EA 

ا���#� �, ا��<� ا���� ��N  -/��% ا�"�ار ا� '��Lي    

 ا��<� ا�D�ّ>� ا���#� و ا��<� ا�D�ّ>� ا� '��Lي : ��<��

 

� ( ��� ا�� –<Xgار ا�����8 اSا�� ��-�(  /ePsydict FA   

    �< �Dار ا��� ( ا���#�  -/��% ا�"Sا�� ��-� ( ,�

��>�� N�� N��ا��<� ا��D>� ا���#�،  : ا��<� ا���� 

 �< �Dا� �<Dا��<� ا�� 

 

� ����� ( ا�����8  –ا<Xgار ا<��83ي Sا��(  /ePsydict EF 

� (  >� ا��D -/��% ا�"�ار ا� '��Lي    Sا�� ����� ( ,�

ا��<� ا���� ��N ،  ا��<� ا��D>� ا� '��Lي ، ا��<� 

 �< �Dا� �<Dا�� 
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� <Åæ†�ÚÜrÃÚ ¹]‚uç¹]<x×Ş<íéŠËßÖ]<Ýç×Ã×Ö / AL-MUWAHAD ePsyDict  

��2010-2011
ء " t�B اX`�7 �����م ا�����./��% ا7 "أ?" �P7وع     

 �2

 د"����ا����� ا����� ا����م "، ��&��
ل . ، f���2 ر#�

&�ـX ا���
ن . د. أا�Oآ�، ���و�� ا����� �F ا���
ن ��
&Xة 

� z اt�B.7 و /�ا���d%ـا��اهCX��� ن
f |'ث 4�P9 � ،: 

 

 )�F >�  –ا '��Lي  –��#� (  �4� اXgTار ا����� -

 �.�>+��ره�  ،)�X�&  ) �lا���ـ
ر إ��اهــ%. د.أ/�أ

�ر/� ( `�ـE ��ـ� .د. أ اAول  ( ، �.+/�m� � �m�19 

� . د(  ��mاD�*� !( ا�>��   {��د. د. أ) / �ر/� ( /�

��� ��V . د) / �ر/� �� . د.أ) /ا�>��د/�/ ��l (أ�Vف {�(�

 ��(lا� Iا )�� اI ا�*�ر�R .أ) /ا�>��د/(� )�. د.أ) /ا�>��د/

� ا�$�ي (� ���) �l�/ (د .�nإ ���%��) �l�/ (د.أ . P�#

 �� K>� "�¥ . د. أ) /ا;Lا��( ����/�R )د) /ا���اق . ND*l�

�-ق . أ) /ا;Lا��(  ���ي  ���� ه�رون  . د.أ) /ا;Lا��( آ�¡

 �D��c )ا��)�س . د) /ا�>�دان a�*ا� �� ا�>��Rا�>�دان( ر (

�ر/�( ز/, دو#� . د.أ) /�ر/�( ���N ا��lاف  .د.أ/(( 

 

o ،%lF %ف آ�Kأ ��ل ��C�*lت �-��¶ � �+� ا��ا�9

o  ء�+V �/�S� �.+�9ت ا�³ �( ��ا�C�*lأ ،  ب ، (: 2012ا�

ش ، ص ، ( –) ر ، ز ، س( -) خ ، د، ذ( -) ث، ج ، ح( –) ت

 )ط ، ظ، ع ( -)ض 

o  

 

- Tار اXgT3ي�4� ا��#�  -�F >�  –ا '��Lي (��8( 

 �.
��. د.أ/�أ�& Xأ�  )�l� (<� ، ولAد. أ +��ره� ا.  N�
/

��m/+.� ، )ا�>�دان  ( �Xري � �m�19 ا�m�N . د( �� L/Lا�� �(�

 )#�� ) �*<�F(  /د . a�(^�0رق ا)��F  )رس آ��ل  ��� .د( /ا�>��د/

� ا;�اد . د) /��l، ا�>��د/� (   )�%   ه)�.أ/ )ا���اق(� �  ( "�#� أ}

�l�( /ا��<�ر . د.أ ����Kن. د/) ا�'�/(  ( �>� �. د/ )ا�ردن  ( و��

� ا^��F ا����ي (�"�دق . د/ا¡�ن ا��$�#�وي . أ/ ) ا���,(  

 ))أ��/'�، ا���اق(  ا�>���ا�� 

 

o ،%lF %ف آ�Kأ ��ل ��C�*lت �-��¶ � �+� ا��ا�9

o  ء�+V �/�S� �.+�9ت ا�³ �( ��ا�C�*l2012ا�  :(A  , B , 

C ) – ( D , E , F) – (G , H , I )-( J , K , L )  -  

(M , N , O) - (P , Q , R)  
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��#� -ا '��Lي  – �F >�( ����8 �4� اXgTار ا� -( 

 �.. أ ، �>+��ره� اAول )�)��ن (  XDb ا�X ا��
����. د.أ/�أ


و .د��rا �
��m/+.� ، )ا��Sب  ( ا�6 � �m�14  ا�m�أ}� . د(

� ا�دي ا�. د. أ ) /ا;Lا��(  ا�4آ� (� P$D  )ب�Sا� ،�< �F/ (د .

� ا��}�ن #���اب (�) ا;Lا��(  د���� ز �د   .ا) /�/>�ا ،ا;Lا�� (

� . د.أ/�-�K�Fت . د.أ) /ا��Sبa�'V ND*l�  ) . أ( /�� �  (ر�9ء #, 

 �/�Sا�  )� ��/ (د . أ . N��� �</   )� ��( /اف   .د.أ�lا� N��� /

 )L� a�Mاوي  .د.أ

 

o ��ل ��C�*lت �-�� أ�Kف آ% lF%، �+� ا��ا�9�¶ 

o  ء�+V �/�S� �.+�9ت ا�³ �( ��ا�C�*l2012ا�  :(A  , B , 

C ) – ( D , E , F) – (G , H , I )-( J , K , L )  -  

(M , N , O) - (P , Q , R)   

 ñ^q{{{{{{{{{{{Óf�<ìˆ{{{{{{{{{{{{{{{{ÃÖ]<í{×{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{{{{{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{í<< <
  

>( ُأ -“�� ا���#��<Dا����م ا�� �'(V ةL��9 ” ��2010 ، 

���و #��+��وب،  ��/��E% ا;��Lة  - ��  ا�<Dم ا����م ا��-��, ا

��،  ا���#��<D�(0يLر� §�'� Zء � و � ذ����� %mD# �F4ا�... و ا

�.$K ,� �m�# �.�D  ����. 

� ا;��Lة � -�<�/����� ا��D� وا�*a ا��D>�و #��+��وب،   �# 

�ــ�“ او  ” ��ـــ% �Fدي”��� ا;��Lة �ـ -�h %ـ�����ت ¾��Lة  :”c م�R

 �� ا��#��<Dر�����م ا���*� � )��� ه��� � ر�R ه� و F�~إ %َّ'V

9
ر2¦ ا4
#3ة ( ���� ��ات ا�Pcة �  ا�l+cAص � E/(  

ß‰{{{{{{<í2010<<E<‹ËßÖ]<Ü×ÂVD<ìˆñ^q<Ö<Üéâ]†e]<…^jŠÖ]<‚fÂíée†ÃÖ]<íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<íÓf� 

 �s ز�Fا�رون . د.أ �D��c ����, ���JD) ا�>�دان( :

��� ا��D� � ا��0, ا���#�“ �0��”  

ß‰{{{{{{<í2011<<E<gŞÖ]êŠËßÖ]<VD<ìˆñ^q<êŠ×e^ßÖ]<‚·]<‚Û¦<Öíée†ÃÖ]<íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<íÓf� 

 �s ز�Fا���#�¯. أ د �D*� � )��l (  ا}

JD��� ,�  ”ا����% اF i.� و �-ج اAآ+�oب “ : 

ß‰{{{{{{<í2012<<E<‹ËßÖ]<Ü×ÂVD<ìˆñ^q<ë…‚e<ÔÖ^Ú<Öíée†ÃÖ]<íéŠËßÖ]<Ýç×ÃÖ]<íÓf� 

+ُFا �V4�9 � +� #�ب ا� ��ا/# �D2012�/�S� %"ا�+�� ، 

� اآ+�#� /�q2012  

{{{{{Óf�Ö]{{{{{{{í{{<JJJl]�…]ç{{{{{{{{Ö]<HÌ{{{{{{{{éÖ^ÓjÖ]<HØ{{{{{{{{èçÛjÖ]<…�^{{{{{{{{’Ú< <



 18

 Ø{{{{{{{{èçÛjÖ]<…�^{{{{{{{{’Ú< <
  

     � ا *�$( ،�>+$%آ�د¡� أأآ�د¡� ���� ���وع ��� F�c�� ان ا��)'

>.��, �� "�Gد2�/�
درة " #ـ، ��<� N�� !$�F +�� h�: �, �از/

� ا��L-ء�<D�(*و ا� ���ر�<Dا�� �Bف ا +��ءا-+c�#  و �B�.9��

�/�'Dا�. ���# )�mK �.<�ر� ,� ��0���  أ� ،)�c ات�� :<+ T [�D�9

�%&X  %x��/)�V�(� P� أو �V�(�(  �2ا E/��d @8
� :آ���'K ،�"�c أو 

 ،��h��ت ��� ا��D� أو ا�*a ا��D>�، ��اآL ا��ث، �Vآ�ت اAدو/

���-� أو ا�#�� .����9ت، ه��oت و �����ت 

 

 <Ì{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{éÖ^ÓjÖ]< <
  

      ��  ��>��	 آ�D+�� ا��)'���.،  J�� ر"�� ه�©ّXــKª/ " و J�� ��

ـ� /KªــXّ©ر"ه� a". 

 

��ت ا���% #��m�(F �m �, ا��ل و ��.�، " اK«7ــXّ©ر"أ��       � ,�

����ا�����  ��� ¯�A %"و ا�+�ا �m�#� .ا��ؤوب �, ا;.

 

أن ���� ���وع s	ا او�VA� Aرة ، �Fآ+�D #"ا�6ـ� /KªــXّ©ر"أ��      

�س ��J9 ا^<� A�# �#�� b���،J��� �o0ا�ز��ن و �V�# �¡  JRL�

�>J+m($# Z أأ J ا *�1 �, #�� �� ��ا�+	آP وا��lا��ت و ا�-�Fت، 

اآ�� �,  #� *�ر ه	ا و ذاك��% و و ز#� �� 9.�ل، �>+)� �9ه% �Kآ� 

,� ¯��  ��� ÁC(/"ر�$/ A"... )ز�-�� اآ��  ,� ���DؤA راه, ان ا��)'

 ��l�Aاو �-ث �+��، F آ�� �, (+<� �'K و �#���ن b � &% ���ذم 

 �s )Dl�،�� و�+� >ا� ��ات ا;�����s !l ا�-�Fت ا���#�"�c ،  ه��.&

 �/��� :+�+/ A ص�l+cAأه% ا� �� � �.F ،�R ا ��� �o�V ¯�� A  ¢�(�

� اه� .� ��s ����� P، و D>و /�+�ون ا �� �cAو �)�¢ اKا � ,<

�P/ "�8�/O¬ fوع ��.ــ�"��@ اآ�� /E ا^�Aت، /3�(...< <

 {{Ö]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{l]�…]ç{{{{{{< <
  

 ،�.+��� �>�� � ��ا"�� ر'(��� ���� PF�� �Â ��ارد ذا��

� � � ا��+���ات ���� ا Aاiع ،و�GX7اك اO�Tا �?
? 

/X^ zو ، 

�R F ،��/ذر -�F )��F ����· ة'�ن ان���D� �.�� �8
yاك اO�Tا  N�� ،

�را�تو ����lت ا��Aث ا "ا�>Pة ا������"ار�ل ان /'�ن �$�#% �. 

���ت ا��)'� و  �� ا;.�تد دا�+��وÃ :+�+� ³ت ا��<ا��oت و ا��

�، ��ة ا�cى /�D% ه	ا اcA+��ر��-Aو ا ��+� �,   ا���#� ��#
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Oد��+� .ا

    �/�q :�2011،  ء�m�ا��)'� �Kل ا4VAاك � �K �+Fار وا: �: h�: ا

 �����ت ا��)'c  و %( :��l�c اiآ�ن ان  و��PF ا��ارد �، 

���ت ا��)'� #�ر�ل  1 -c � 4اكVAا �+/"�� "ا�>Pة ا�������، و 

�)�ر"�� ا��4ك #ـ  ��§ د�� ا��VاآJ�� a�*  ،J" آ��$� 

� اc+��ر/� (����#  ) ,� %$/ A100  رAدل��  /دو��/  ���R

��ي ا4Vاك ����� ��� أو �/��دل ا4Vاك   � ��<����أو د

��ات(، F ��ا/# 	�� �����N  ا4Vاك 1160، 2012'�ن أن وز :�h

 ، ��ة #�� �ت ا��)'��R � �Pه� ا����� � ا��L-ء ا��ر9

-  2  � ��+�
ت ا���P�آ	�Z ا/X® ���D�7اف ا�VTا E/ %&Xا� _�V 

��ض و&��!(  ،����D�+  ،... )����ات، �h��ت، ��>�ت ا

���J �, واردات      ���lK ا���م�� )  �.Vا �+ � "��� د��و  ، )#�

 �+ )1، ا;Lا��  1، ا�ردن2، �)��ن �l�2 (  ��4ك ���1160ع ��4آ� �, 

 ������ � دR ��� ����ت ا��)'� �, ���ع �-�Ã )�+� ة�Kوا �.9

 ������c)ا���ن D+ار �ااآ	+�A�#رد  ، دون ,�cAا ,/�( . 

{{{{{Óf�Ö]{{{{{{{í{{JJJ<{{{{’£]{{{{{{{{{{{{<�^<JJJ{~×¹]{{{{{{{{{{{{<“{< <
 

 

� د�cل  (��¶ ��>: �lKد  ، ��( ان ا��ض ���.� ا����Vا��)'

��ات  ���J+$$K �� N ا��)'� �,  �Vه� وه� �lKد، �, �>Pة ا��)'

��N �>+�ى  �اءآ)P  �*�رB���c� ا وأBرا�، دون #�/� ��ا-�B وأ �"

 �A  �D ا�	ا���  ، ¾� ا")C( ��ارده��اBوارد�Ä �  ان /Cl)J �+*�ر �

�B�(�*+� و �B��9�� ... ي	ا� ��Aا �R 1��/ أداء ��>+$)- ��ا"�

�.+�� .ر

 

   �$� �� آ)P ���، آ�ن "��د ا��)'� �$�ا#E ،,�Lا� ,� �$�و �:  

�/�q  ان�K2013��ه� اAول، #$�ه	ا  ءا �,، �'�ن ا��)'� اآ��( 

 ��$Fا�+�ر/¤، إن و �� 
�� tD�9 �Dx��/ %&در د
./ YG�9
 �D�?Tار2�

� A  >+*�: و��ج  و ا���Bر$F ر	و ان �� ،��+��F>��ا"% K+�� ر

 ���N ".�ة ا��)' ,� ��F %'# %94  ه�����ه� ا��� �، $�  !Rو ,��و أ

�ه�  �وF�V ��(<Kا���وع،  ,�Lا� ,� �$�� O����R �� أن O��� Z/�E �

 ��<D  م��� ه	ا و �F�V ��(<K ا �� او�ل �, �Kول �، � او�0 �� راآ�ة

ا��ا:، ��4ك ا �ل �C�<F ;�% ز�, ا��#�: ا���#� ا���ان s	ا ا��'% 

����F �>�/ J��� ��	ر ����� ذات /�م  ،ا��ا ... 
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�	�������אو����������������و�������
�	�������אو����������������و�������
�	�������אو����������������و��������و����������������و��� �� �� �� �
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�ط��������������	���ط�	��������	��و��א��א�
	������������ذ���و�א� �

 < <

     اساساساســــــــــــــــع به النع به النع به النع به النــــــــــــــــذي ينتفذي ينتفذي ينتفذي ينتفــــــــــــــــم الم الم الم الــــــــــــــــدوم العلدوم العلدوم العلدوم العلــــــــــــــــه أن يه أن يه أن يه أن يــــــــــــــــأل اللأل اللأل اللأل اللــــــــــــــــنسنسنسنس
  

 .الموقرة لشبكتكم) سنه 75( والماسي)......سنه 50( والذهبي) .....سنه 25( الفضي باليوبيل باالحتفال مقدما أهنئك

 .مستمر نجاح في ودمتم.....الناس به ينتفع الذي العلم يدوم أن اهللا نسأل

 وتقديري تحياتي مع


�ـــ�. د.أ �& Xأ�ـــ 

 �<Dا�� a*ذ ا��+ ا�$�ه�ة -ا
aokasha@internetegypt.com   
aokasha35@gmail.com    
www.okashahospital.com   

  

            اَألرضِاَألرضِاَألرضِاَألرضِ    فــــيفــــيفــــيفــــي    فَيمكُـــــثُفَيمكُـــــثُفَيمكُـــــثُفَيمكُـــــثُ    النّــــــتاسالنّــــــتاسالنّــــــتاسالنّــــــتاس    ينفَـــــعينفَـــــعينفَـــــعينفَـــــع    ماماماما    وأَمّـــــاوأَمّـــــاوأَمّـــــاوأَمّـــــا 
 

  فيكـم اللـه بـارك

 معكم العاملين زمالئكـم وفى 

  والمثابرين والمبدعين والداعين واآلملين والناقدين والمشاركين المتعاونين:  زمالئنــا وفى

 خيرا عنا وجزاها  الصغيرة أسرتك فى كوبار

ـِّى األول المشارك أنها الوقت طول أشعر فأنا   ...جميعا لنا المضح

َأنو سانِ لَيا ِإالَّ ِلِإلنسى مع39النجم(  س (َّأنو هيعفَ سوى سري )40 (ّثُم اهزجي اءزالْج 
  نْتَهىالْم ربِّك ِإلَى وَأنّ) 41( اَألوفَى

 هكذا لتكون الفرصة لك أتاح الذى للــه الحمــد

 هذا إلى بنا ولتسعى

  به نحلم نكن لم مما تستطيع ما ولتنجز

 

 فيها به أشارك ما ظاهر من أكبر هو: عنها بعيدا أواصل ما على  - فضلك هو الذى - الشبكة فضل

 خالصــــة  -أخرى مرة- دعواتى وتقبل

  استجابتها من واثق وأنا

  بذلك وعدنى الذى هو

 ).الرعد 17... (اَألمثَاَل اللَّه يضرِب كَذَِلك اَألرضِ في فَيمكُثُ النَّاس ينفَع ما وَأمّا

 ا��^ــ
وي ¬ــQ. د.أ
�<Dا�� a*ا� 

 �lــ� –ا�$�هــ�ة 
yehiatrakhawy@hotmail.com  

< <

        اء اء اء اء ــــــــة إلى اإلرتقة إلى اإلرتقة إلى اإلرتقة إلى اإلرتقــــة الساعية الساعية الساعية الساعيــــــــــــة النبيلة النبيلة النبيلة النبيلــــــــــــرة الساميرة الساميرة الساميرة الساميــــود الخيود الخيود الخيود الخيــــــــي للجهي للجهي للجهي للجهــــــــــــزازي وتثمينزازي وتثمينزازي وتثمينزازي وتثمينــــــــإعتإعتإعتإعت
  

تعبر عن إعتزازي وتثميني للجهود الخيرة السامية النبيلة الساعية إلى اإلرتقاء ) جاءت بلسان الشعر(هذه كلمات 
على صفحات شبكتنا , الجاد المجتهد الساطعوتؤكد تقديري وفخري بالعطاء المتواصل المثابر , بالثقافة النفسية العربية

بالعلوم واألفكار اإلنسانية المعاصرة الصالحة للحاضر , المنورة بالعقول التواقة للمعرفة والمتشوقة لرفد المجتمع
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  . والمستقبل

نا بوعيه لي أن أعبر عن محبتي وإعجابي بالشعب التونسي المقدام الباسل الشجاع الذي تقدم علي واكما أرجو أن تسمح
الذي لوال , في إنجاح هذا المشروع الثقافي العلمي الوهاج  هوتفاني هوحرص هووفائ رئيس الشبكة وأن أقدر جهود, وثورته

  . ما تنامى وترسخ وتواصل وأزهر هوتضحيات هدأب

  خالص الود والتقدير
gـ
دق ا��
/�ا#ـ� . د

 ا���اق –أ��/'� 
alrahwan@yahoo.com          

 

  هنيئـا بعذيــب اإلنتهـال …أخي جمـال    
 
 يا جماال كُل فعٍل بالجماِل
يرتقي فينا وينمو كالهالِل                         

في كون انطالق أمة األمجاد 
تونس الخضراء عنوان المعالي                  

وعالء وبهاء عز أي 
جاء منها وبها نور النضال                       

 فتباهى وتفاخر يا صديقي
قد رفدتَ العقَل في عقد المحال                   

في عصر استباق وبذرتَ الجد 
ومنحتَ النفس صوتاً رغم قاِل                    

وتواصلت بعزمٍ واجتهاد 
أمةٌ تحيا بشخصٍ ال يغالي                        

األمجاد والرأي المزكّىتونس   
لو تبعناها لعشنا في األعالي                      

 قالها التأريخ دوما حين تقسو
تونس فيها جوابات السؤال                       

 قد رأيتُ العقَل والروح وذاتي
في بالد ذات عزمٍ ورجاِل                        

 شعبها شعب عريقٌ ويفادي
بعطاء ووثوبٍ للنزال                              

 صدح الشابي بشعرٍ فتنادت
أمة ثكلى ففازت بالمنال                           

 تونس األفكار والفجر المجلّي
سبقتنا بنهاها والمثال                              

هكذا تبدو بقرنٍ مستضاء 
كارات الخيالبعلومٍ وابت                          
 تونس عقٌل ألمٍ ذات عقٍل
وصراطٌ لمسيرات النوال                         

من نضاٍل وجِالد وكتاب 
مزجت فكرا بفعٍل واحتمال                       

 يا صديقي أمة الضاد تعاني
من غيابٍ واحترابٍ وانهزال                     

 ولها سفر عظيم ال يبارى
بحضارات تواصتْ بالكمال                     

 ولها رحم ولود ال يضاهى
             هوى رمز للصيال, إن جاء رمز  

 كّل نفسٍ من نفوسٍ قد تساقتْ
فاطعم النفس رحيقَ اإلعتداِل                    

 هذّب النفس بفكرٍ وعلومٍ
تلتقي حتما بصرح اإلكتمال                    

ذات جد واجتهادبعد عشرٍ   
شمختْ أثمارعزمٍ كالجبال                      

فتواصْل في بديعٍ وارتقاء 
نحو آفاق تغنّتْ بالجالل                         
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 يا عزيزي بعد عشرٍ كم فرحنا
فهنيئا بعذيب اإلنتهال                            
 أمة تحيا وتبقى في حضورٍ

وٍل أدركتْ معنى السجالبعق                    
 حسنتْ أعماُل جمعٍ وأضاءتْ

فأنارتْ بحميدات الخصال                       
 يا عزيزي ألفُ مبروك وأخرى

قد نَهلنا من بديعات الجمال                      
 أيها التأريخ إشهد كيف إنّا

ما رضينا بمالذات التوالي                      
دنيا تباهتْ ببنيهاأمم ال  

ولنا عنهم شديد اإلنفصال                        
 حسبوا الفخر مديحاً وانكسارا

  إلنهزامٍ واندحارٍ واتّكال                        

دق ا��
/�ا#�. دg 

23\6\2012 
  

     """"ااااــــــــــــــــة بذاتهة بذاتهة بذاتهة بذاتهــــــــــــة قائمة قائمة قائمة قائمــــــــــــــــــــمؤسسمؤسسمؤسسمؤسس""""ــ ــ ــ ــ ع كع كع كع كــــــــــــــــل الى الجميل الى الجميل الى الجميل الى الجميــــــــــــب ان تصب ان تصب ان تصب ان تصــــــــــــيجيجيجيج
 

ستنير بها الباحثين في العلوم النفسية و التي اصبحت في وطننا ينها فعال منارة إ ـالصة الى اهل الشبكةخ  تحية
  .تاخذ قيمتها ضمن االحداث االخيرة التي حيرت العالم و حركت فينا العديد من االشياء ،العربي
لظروف التي كادت ان تعصف بالشبكة المؤسس الذي ال انسى مواقفه في ا ،تحية خالصة الى السيد جمال التركي      

وهو ان فعل هذا فالنه يدرك قدراته و امكاناته و مدى حاجة هذه االمة الى هذه العلوم التي  ،تضحياته و صموده  لوال
  ."و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زكاها و قد خاب من دساها" جمعها اهللا عز وجل في قوله 

ى الزمالء الكرام الذين شوقونا بافكارهم و مناقشاتهم حول العديد من الموضوعات و اهمها اشكالية مرتبطة كما ال انس
  ) ال اخوض في الموضوع كثيرا( بالعالجات التي نستوردها كما نستورد اي سلعة بمقاسات متعددة 

و انما  "فضاء لتالقح االفكار"ــ يس كو ل "مؤسسة قائمة بذاتها"ــ ان الشبكة يجب ان تصل الى الجميع ك أعتقد     
الى واقع ملموس لتالقح االفعال ضمن سياق ما يطلبه المجتمع و الناس فحالة صحتنا النفسية منهارة في العديد من 

  .المجاالت و التعب اخذ ماخذه منا

في عالقة مع انفسهم من  الجميع بهذه الشمعة التي تنير ما حولها من الناس و االشياء ليدرك الناس انهم أهنئ أخيرا
 " قل رب زدني علما " خالل عالقتهم باالشياء، و بالتالي يصبحون قريبين من انفسهم قربهم من االشياء و

  

 �ــE ا�ـــ2�C XــــــXر. د
  ��S+<�– ا��L;ا 

benahmed07@gmail.com  

  

 ـة ـة ـة ـة ــــــــــــالشبكالشبكالشبكالشبك    ـاءـاءـاءـاءــــــــــــارتقارتقارتقارتق    فيفيفيفي    ههههــــــــــــومالومالومالومال    رهرهرهرهــــــــبفكبفكبفكبفك    ـمـمـمـمــــــــــــمن ساهمن ساهمن ساهمن ساه    للللــــــــــــلكلكلكلك    لةلةلةلةــــــــــــالتجالتجالتجالتج
 

 هيئتها العلمية وأعضاء وألسرة الشبكة، الشبكة، ورئيس مؤسس التركي جمال. د لألخ والتبريكات التهاني خالص
 العربي العالم في النفس وعلماء أطباء أشتات جمعت والتي لتأسس الشبكة العشاري األول العقد مرور على االستشارية

  . وحوارات وجوائز ومؤتمرات، معاجم ودوريات، كتبا دول الشتاتو

 العقد بعد والتجويد، واالستمرارية والتجديد االبداع من ومزيد الشبكة ارتقاء في وماله بفكره من ساهم لكل التجلة
 للعالم العربي أفضل مستقبل نحو وقرون ألجيال العشاري،

 والتقدير العرفان خالص
 ا£��� ��و�D& Y�G ه
رون

� ���وع ���0 ا�>���� 
 ا�>�دان
hayathassan2011@gmail.com   
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 ينضــــــب ينضــــــب ينضــــــب ينضــــــب     الالالال    الــــــذيالــــــذيالــــــذيالــــــذي    الفيـــــــاضالفيـــــــاضالفيـــــــاضالفيـــــــاض    بالنبـــــعبالنبـــــعبالنبـــــعبالنبـــــع    أشبــــهأشبــــهأشبــــهأشبــــه    كانـــتكانـــتكانـــتكانـــت
  

 بهذا تغمرني الفرح مشاعر, العميق نيوامتنا  شكري ببالغ إليكم أتوجه أن إال العظيم العلمي الصرح أمام اليسعني
 الدارسين نحن لنا مرجعاً المختلفة العلمية بخدماتها الشبكة هذه كانت,   ألم من قلبي في يعتصر ما كل رغم الكبير التقدم

 كل ورغم  إنكم.  ينضب ال الذي الفياض بالنبع أشبه فكانت,  النفسية العربي العالم خبرات على للتعرف ومجاالً
 قلوب في حاضرة ستظل جهوداً تقدمون والزلتم قدمتم... أزمات من العربية  به البالد ما تمر كل رغم,  كاناتاإلم

 يقومون الذين الطلبة أحد وبصفتي,  علمه من وزادكم خير كل عنا اهللا جزاكم  بسخاء علمكم ، وأعطيتم الجميع وضمائر
 في كثيراً أفادتني التي المتميزة والمقاالت األبحاث كل على عميقاً شكراً أشكركم قريبا الدكتوراة شهادة لنيل بالتحضير

 .بحثي

 ما إزاء والمشرفة النبيلة مواقفه على الخاص بالشكر التركي جمال الدكتور البطلة،  العظيمة تونس ابن إلى وأتوجه
 انتماؤه يكون إنما الحقيقي نفسال عالم أن األعضاء كل كما خالله من أثبت والذي العربي العالم في اإلنسان له يتعرض
 في علومهم الكثير حبس وقت في,  لإلنسانية أوفياء علماء االمتحان هذه في بحق فكنتم, للمناطقية ال لإلنسانية  ووالءه

 .الضيقة وتطلعاتهم الفردية همومهم سراديب

 يتلوه نجاح, حقيقية نفسية عربية هضةن اجل من بيد يداً سنبقى اهللا وإنشاء شامالً عربياً مرجعاً وحفظكم اهللا أدامكم
 التوفيق ولي واهللا انتصار يتلوه وانتصار نجاه
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        ديمومــــةديمومــــةديمومــــةديمومــــة    لضمانــــةلضمانــــةلضمانــــةلضمانــــة    بأهميتــــه يبقــــى في حاجــــةبأهميتــــه يبقــــى في حاجــــةبأهميتــــه يبقــــى في حاجــــةبأهميتــــه يبقــــى في حاجــــة    نعتــــرفنعتــــرفنعتــــرفنعتــــرف    مشـــــروعمشـــــروعمشـــــروعمشـــــروع
 

 

 من التركي جمال متميز، الدكتور استحقاق تلقاها، عن التي والتهاني واالطراء والثناء الشكر عبارات هي جميلة
 رائد علمي مشروع ابتكار على بفضله اعترافا العربية الساحة امتداد على النفس علم واساتذة النفسيين األطباء زمالئه
 .سنوات عشر وإدامته لتطويره عليه صرفهما كبيرين ومال وجهد

 العليا، وملتقى الدراسات وطلبة النفسيين لالخصائيين "علميـا مصدرا" تشكل صارت الشبكة أن يعترف الكل
 بحاجتنا نعترف صرنا مشروع لديمومة ةضمان وحدها تشكل ال والثناء والشكر اإلطراء كلمات ان غير .العقول لصداقات

 تؤمن لم ما مفعولها فيه ينتهي يوم سيأتي ولكن. ..حماسه لمواصلة نفسية دفعة المشروع لصاحب تعطي نعم، انها. اليه
 .استمراره متطلبات عمليا

 الطب جمعيات تلتزم بان"  االردنية النفسيين االطباء لجمعية الثاني الدولي المؤتمر"  في اقترحناه ما نعيد نحن وها
 مصاريف الشبكة و حاجياتها تغطية في يساعد سنوي، اشتراك منتظم بدل بدعم العربية البلدان في النفس وعلم النفسي
 يتولى ان للشبكة، ونرشح الشخصي التبرع باب  2012تموز / يوليو شهر في يفتح بأن آخر مقترحا ونضيف .المادية
 تحقيق نؤمن المقترحين فبهذين )..السعودية(الصنيع  اهللا عبد الدكتور او) األردن(نسرحا وليد الدكتور التبرع استالم
  ...وتطورها الشبكة ديمومة في األماني

 .محبتنــا خالــص مع

¯.د.أg F�` %?
C 

�Dا�� ��� ا+�ذ 
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        النفسيــــةالنفسيــــةالنفسيــــةالنفسيــــة    العلــــومالعلــــومالعلــــومالعلــــوم    فيفيفيفي    االبــــداعاالبــــداعاالبــــداعاالبــــداع    وتنميــــةوتنميــــةوتنميــــةوتنميــــة    األفكــــاراألفكــــاراألفكــــاراألفكــــار    لتالقــــحلتالقــــحلتالقــــحلتالقــــح    فضــــاءافضــــاءافضــــاءافضــــاءا
  

 وضوؤها بشعاعها  ساطعة حية النفسية الشبكة لتبقى معه والواقفين العاملين المخلصين جميع وإلى رئيس الشبكة إلي
 اليومية ومشكالتنا وهمومنا آالمنا واقع من نطلقي جديد لفكر وتؤسس الخطى وتسدد الطريق تنير سنوات مدار على

 حتى. ولآلخرين لذواتنا فهمنا في األجيال عبر ونتوارثها توارثناها التي واالنفعالية النمطية العقلية ليخترق النفسية وعقدنا
 أجل من النفسية ومالعل في الباحثين واألساتذة المختصين بين االبداع وتنمية األفكار لتالقح فضاءا الشبكة هذه أصبحت

 والمتراكم الهادئ البناء العلمي والنقد النقاش من مخاض بعد تصل لعلها المسلمة العربية للنفس أصلية وقراءة نظرة بناء
 بعيدة دقيقة علمية بمعايير والسعادة، السواء و واالمراض االضطرابات تفسير في متميزة سيكولوجية نظرية بلورة إلى
 سماها كما )لألمور الجزئية النظرة ( الذَّرية والنظرة االنطباعية أشكال كل وعن االيديولوجية عيةواالندفا العواطف عن
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 نبي بن مالك األستاذ

 بدوام والعافية الصحة دوام له ونتمنى اإلنجاز هذا حياة بدوام والباحثين والعلماء المفكرين ولكل لكم هنيئا       
 .واستنارة علوا لتزيد جامعاتنا مع الشراكة وعقد بها التعريف إلى السعي مع المتنوعة  ومساهماتنا مشاركاتنا

 

 أ^�آ% ^
�X�& X ا��'م
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absalam05@yahoo.fr  

   

 ة ة ة ة ـــــــــــــوم النفسيـوم النفسيـوم النفسيـوم النفسيــــــــالعلالعلالعلالعل    ـالـالـالـالــــــــمجمجمجمج    ييييــــــــــــفففف    ـارزةـارزةـارزةـارزةــــــــبببب    ـةـةـةـةــــــــوعالموعالموعالموعالم    ارةارةارةارةـــــــــــــي منـي منـي منـي منــــــــهههه
  

والذي اثبت " الصــرح العلمــي"ابعث اليكم جميعا بأجمل التهاني بمناسبة مرور عشر سنوات على بزوغ هذا 
جدارته واستمراريته ونموه وتطورة خالل السنوات الماضية والذي اصبح منارة وعالمة بارزة لكل المهتمين والخبراء 

وكان كل هذا على عاتق الدكتور جمال وسكرتيريته . فسيوالمشتغلين في مجال الصحة النفسية وعلم النفس والطب الن
 .ومجموعة من المؤثرين على انفسهم في سبيل نشر هدف نبيل سيذكرهم التاريخ من خالله

 د ^
�ـــX ا����ا8ــــ�. ا
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khalid.fakhrany@gmail.com   
 

 ةةةةــــــــــــــــوم النفسيوم النفسيوم النفسيوم النفسيــــــــــــــــــــول العلول العلول العلول العلــــــــــــــــــــرأي حرأي حرأي حرأي حــــــــــــــــالالالالادل ادل ادل ادل ــــــــــــــــتبتبتبتب
  

السالم عليك وبارك اهللا فيك على مابذلته والزلت على الدرب لجعل الشبكة فضاء حيا و حيويا للتواصل وتبادل الرأي 
 .حول العلوم النفسية

ل الخالق مع هذه تمنياتي أن يبرهن أهل االختصاص على االستجابة الفعلية لألهداف المعلنة للشبكة والتفاع مع 
وأحوالنا المعرفية والفكرية ، حتى النخلف المواعيد  التي دشنتها  المحطة التاريخية التي تتقاطع فيها أحوال مجتمعاتنا

 الشبكة

 .مع كامل المودة والتقدير لك وللطاقم الساهر على الشبكة
 


ج. د.أH�� °ا���X�& 
 ا��Sب -ا��#�ط

abdelkrimbelhaj@yahoo.fr 
  

        ........ة ة ة ة ــــــــــــوم النفسيوم النفسيوم النفسيوم النفسيــــــــــــــر دروب العلــر دروب العلــر دروب العلــر دروب العلـــــذي ينيـذي ينيـذي ينيـذي ينيــــــــيء اليء اليء اليء الـــــــــــــا المضـا المضـا المضـا المضــــــــت فانوسنت فانوسنت فانوسنت فانوسنــــــــــــدامدامدامدام
    
  

أزفها لرئيس شبكة العلوم النفسية العربية الدكتور جمال التركي، على بذله قصارى   "العرفان و التقدير"تحيات 
نا و هناك في حقله الخصب الشاسع و يعطيها المتنفس لحياة يانعة، لتنمو و تترعرع الجهود ليجمع بذورا كانت متوزعة ه

لتشكل جنة علمية مثمرة تأتي أكلها كل حين، من خالل جهود أفكار ذوي الخبرة و المعرفة ،قوامها السماحة و سعة 
  .الصدر و الكلمة الطيبة التي تحيي القلوب و النفوس

ى كل من ساهم و يسهم في إنجاح هذا الصرح العربي العلمي ، سواء بقلمه أو بقراءاته أهديها إل "باقات الورد"أجمل 
  ..بمناسبة إيقاد الشمعة العاشرة،أو بمراسالته و اتصاالته سواء من جنود الكلمة أو جنود الخفاء 

  ..دامت الشبكة فانوسنا المضيء الذي ينير دروب العلوم النفسية 

  .و الرقيمع تمنياتي بمزيد من التقدم 

 آ�¡� &'ق
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     اخــــرىاخــــرىاخــــرىاخــــرى    ةةةةــــــــــــاً لشمعاً لشمعاً لشمعاً لشمعــــــــاء وتوهجاء وتوهجاء وتوهجاء وتوهجــــــــبل إيضبل إيضبل إيضبل إيضتاسعــة تاسعــة تاسعــة تاسعــة ة ة ة ة ــــــــاء لشمعاء لشمعاء لشمعاء لشمعــــــــط إطفط إطفط إطفط إطفــــــــس فقس فقس فقس فقــــــــليليليلي
      

بية للعلوم النفسية، أن أتقدم لكم ولكل يسعدنى ويشرفنى بمناسبة إطفاء الشمعة التاسعة من عمر شبكتنا العر 
يكون إنقضاء هذا العام من عمر  المشتركين والعاملين والزمالء بالشبكة بأسمى آيات التهنئة والتقدير واالحترام، وأن

  تحمل مزيدا من األمل والعمل والنجاح الشبكة ليس فقط إطفاء لشمعة ماضية، بل إيضاء وتوهجاً لشمعة قادمة

وهو ..حدثا تاريخيا فريدا ألمتنا العربية السعادة والتفاؤل والرجاء فى هذه اللحظة التاريخية التى تحمل أحمل من وكم
  الثانية فى مشهد رائع لن ينساه التاريخ بعد ثورة وقف أمامها العالم موقف المذهول  الجمهورية المصرية  والدة

 لى أمتنا العربية بكل خير وعلم نافع فى الدنيا واآلخرةوفقكم اهللا لمزيد من النجاح، والتألق، الذى يعود علينا وع
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        ههههــــــــذي عز مثيلذي عز مثيلذي عز مثيلذي عز مثيلــــــــي الي الي الي الــــــــي الرقمي الرقمي الرقمي الرقمــــــــرح العلمرح العلمرح العلمرح العلمــــذا الصذا الصذا الصذا الصــــــــههههلللل    اتاتاتاتــــــــي والتبريكي والتبريكي والتبريكي والتبريكــــات التهانات التهانات التهانات التهانــــــــى آيى آيى آيى آيــــــــأسمأسمأسمأسم
  

 تسعنزف أسمى آيات التهاني والتبريكات لألستاذ الدكتور جمال التركي على مرور  واالعتزاز، بمزيد من الفخر 
سنوات على هذا الصرح العلمي الرقمي الذي عز مثيله، كما نبارك لكل من ساهم ودعم هذا المشروع العلمي بشكل 

في أن يجد هذا المشروع الدعم والرعاية المالية والمعنوية من  مباشر أو غير مباشر، وال زال األمل قائماً بإذن اهللا
  .جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية العربية قبل أن يتوقف ونتحسر على اللبن المسكوب

كما تعلم عليها الطالب والطالبات خصوصاً طالب الدراسات العليا في  ، لقد وجد الجميع الفائدة من هذه الشبكة
ا أال أن نقول جزاك اهللا دكتور جمال عنا خير الجزاء وجعله في ميزان حسناتك يوم ال ينفع مال جامعتنا، ولذلك ليس لن

  .وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

عالمنا العربي واإلسالمي في كل الميادين وعلي األخص الميادين العلمية في كل  ةسدد جهود الجميع لما فيه رفع
  .التخصصات

 إلي سواء السبيل واهللا الموفق والهادي

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 
[
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        اساساساســــــــــــــــم النم النم النم النــــــــــــــــه ويعله ويعله ويعله ويعلــــــــــــــــه بنفسه بنفسه بنفسه بنفســــــــــــــــدث عن نفسدث عن نفسدث عن نفسدث عن نفســــــــــــــــالق يتحالق يتحالق يتحالق يتحــــــــــــل عمل عمل عمل عمــــــــــــعمعمعمعم
  

التي غرسها أول األمر الدكتور جمال  "شبكة العلوم النفسية العربية"ول، األعمال لها صوت أعلى من صوت األقوا
شبكة تستحق الشكر والثناء ويستحق صاحبها التبريك  ،التركي، ثم سقاها بكده وجهده، ورعاها بحرصه واهتمامه

األمة اإلسالمية وعلومها من الصدقة المتقبلة عنده ليرفعه بها في الدنيا أن يجعل اهللا ما فعله عن ضمير  ،والدعاء
 .واآلخرة

عمل عمالق يتحدث عن نفسه بنفسه ويعلم الناس كيف يكون فعل الرجال المخلصين  "شبكة العلوم النفسية العربية"
الدكتور جمال التركي وفقه اهللا وسدده فالحمد هللا رب العالمين أن كان منا وفينا رجال مثل  ،عن دينهم وامتهم حين يفعلون

 .وأعانه

ألن اهللا أخبر أنه ال يضع أجر المحسنين وهذا ، أكثر مما هو حاصل ...وكأني أرى ثمار عمله ستبدوا قريبا قريبا
 .شهداء اهللا في أرضه  عمل حسن والناس 

ابراهيم وكلمات استاذنا صالح  ...ينفالذي يثني عليه العلماء القريبين والبعيد رئيس الشبكة،لست أقصد الثناء على 
ومن يكتمها (فأتيت ألدلي بشهادتي  ،وما أنا إال ممن استفاد من هذه الشبكة كثيرا كثيرا ...على ذالك شاهدة ،الصنيع قبلي
 وما نحن إال بشر نقول ،على صنيعه وعمله مؤسسهاواهللا على ما أقول شهيد وهو القدير على أن يكافئ  ،)فإنه آثم قلبه

 .ونخطيء ونتحدث فنتلعثم وخزائن اهللا تعالى مألى التغيضها النفقة
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 والحمد هللا أوال وآخرا والصالة والسالم على نبينا وآله وصحبه

ر�C.دBا± ا� X�& 

 �D  ���- �� ا�'��'� 
 ��آ�R Lاءات �)�Cث ودرا�ت ا��)�ب
tarqi2007@gmail.com   
 
 

        ـاصـاصـاصـاصــــــــاالختصاالختصاالختصاالختص    ـةـةـةـةــــــــخدمخدمخدمخدم    ـيـيـيـيــــــــفففف    ـلـلـلـلــــــــالكلالكلالكلالكل    رفرفرفرفــــــــــــيعيعيعيع    لملململم    ــدــدــدــدــــوجهوجهوجهوجه    اءاءاءاءــــــــــــلعطلعطلعطلعط    ججججــــــــــــتتويتتويتتويتتوي

   
نحن االطباء واالختصاصيون في العلوم النفسية على  –كما نهنىء أنفسنا .. تهنئة قلبية لشخص رئيس الشبكة الكريم

  ...بالشبكة في مطلع عامها العاشر –امتداد الوطن العربي 

جمال،  قد حمل عبء بناء واستمرار هذا الصرح . أن ننسب الفضل ألهله،  فأخي وصديقي د في هذه المناسبة البد
... جمال. لقد سرني كثيرا وأثلج صدري متابعة نجاح الشبكة منذ انطالقها على يد د... الهائل الذي قدم لنا جميعا الكثير

وأرى في ذلك أكثر من مجرد تقدير ,  أهل لهوهذا تكريم مستحق لمن هو , وأرى أنه جدير بالتكريم من جانبنا جميعا
لشخصه بل تتويج لعطاء وجهد لم يعرف الكلل في خدمة االختصاص والتواصل مع الزمالء والتعاون المثمر الذي 

 .يتخطى حدود المكان

 تهنئة لكم من القلب وتمنياتي بدوام التقدم والتوفيق

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

X�& ��B�² ا��3. د��P32 ا� 
ُ lotfyaa@yahoo.com 

www.alnafsany.com  
  

                ــةــةــةــةــــالمناسبالمناسبالمناسبالمناسب    ـذهـذهـذهـذهــــــــبهبهبهبه    ــةــةــةــةــــوالتهنئوالتهنئوالتهنئوالتهنئ    رامرامرامرامــــــــــــواالحتواالحتواالحتواالحت    ررررــــــــــــالتقديالتقديالتقديالتقدي    اتاتاتاتــــــــــــآيآيآيآي    ىىىىــــــــأسمأسمأسمأسم
  

 والنشطاء المشاركين ولجميع لكم أرفع, الويب على النفسية للعلوم  الرائعة لشبكتنا التاسعة الشمعة إطفاء بمناسبة     
  زمالئي ومن شخصياً مني العظيمة  المناسبة بهذه والتهنئة واالحترام التقدير آيات بأسمى  الشبكة في والعاملين والزمالء

  .الشبكة هذه في والمساهمين  المستفيدين

    العربية مجتمعاتنا حياة في به الجدير يزهوح  مكانه النفس علم  يأخذ ان أملنا كل    

 خطاكم اهللا وفقكم
38ار &�ن ا���د  .د

�Dا�� ��� ا+�ذ 
�ر/� -د��1  

nizaros45@hotmail.com 
   

        العربيــــهالعربيــــهالعربيــــهالعربيــــه    العقالنيـــــهالعقالنيـــــهالعقالنيـــــهالعقالنيـــــه    منمنمنمن    تبقــيتبقــيتبقــيتبقــي    ماماماما    اواواواو    العظيمـــه،العظيمـــه،العظيمـــه،العظيمـــه،    تونـــــستونـــــستونـــــستونـــــس    ابـــنابـــنابـــنابـــن
  

وباعتباري زائر جديد نسبيا اشترك مع  ، يع اال التعبير عن امتناني لمجهودكم في الشمال العربي وحيوتكمال استط
عدم نشر كثير من الطارقي في التعبير عن شكري لهذا الملتقي الرحب والمتسامح، وكذلك عبد اهللا . دالمحترم  أخي

ولكن لم يقتدوا به الذي أصر على كرامة العلم  ،مهمخواطري الهائجة خصوصا تجاه تناقضات إتباع فرويد الذين أحتر
  .وصرامته ولم يدخل في أتون الغوغاء للصهيونيه او العربيه ولم يصمد اتباعه العرب لألسف هذا ولكن خالص التحيه

 ا����D�G �K2. د 
fahmialariki@msn.com  

  

                             ــــرا بالجمــــــــــالــــرا بالجمــــــــــالــــرا بالجمــــــــــالــــرا بالجمــــــــــالـــــــــــــــــــــــــاح عطـاح عطـاح عطـاح عطـــــــــــــــــــــــــــع فــــع فــــع فــــع فـــــــــــــكربيـــكربيـــكربيـــكربيـــ
  

  في هدى فكر لتحقيق المحال               الترك فضل االتصال لجمال
  عن رؤاه عثرات كالجبال                        يتسامى بالوفا لم يثنه

  كربيع فاح عطرا بالجمال                 وبه االخالق يزهو حلمها
  

%&�X ا���E ا��اه. د.أ 
  �<Dا�� a*ر/� -ا��   

abd.s.ibrahim@gmail.com 
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            زاززاززاززازــــــــــــــــــــــــــــواالعتواالعتواالعتواالعت    ــرــرــرــرــــــــــــــــالفخالفخالفخالفخ    ـهـهـهـهــــــــــــــــفيفيفيفي    ــعــعــعــعــــــــــــــــينفينفينفينف    ومومومومــــــــــــــــــــــــيييي
  

 اسعد اهللا صباحكم

 ...فاز من فاز فيه يوم هذا واالعتزاز الفخر فيه ينفع يوم هذا     

  ...جمال العلم جمال فزاد جمال إلى بحياء وأنحنى جمال فيه ازداد العلم  تاقت، العلياء وإلى فاقت النفس فيه يوم اهذ    

  تحياتــــي

 &�X ا��323 ا�B7ع.د
 ا�>��د/� –ا����م 

dr.motawa@gmail.com 
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أحر التهاني والتبريكات لمؤسس الشبكة ورئيسها وألسرة الشبكة وأعضاء هيئتها العلمية االستشارية على مرور العقد      

  وفقكم اهللا ورعاكم.....األول لتأسيسها ومبروك لكل من ساهم ودعم مشروعها العلمي 

 ?�Xون ا��4ري. د.م.أ  
 �*a ا��D>�ا+��ري ا

 ا���اق/ آ�آ�ك
drsaadoun2000@yahoo.com  
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