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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

 مما ينفع الناس...أرشدنا وإياكم إلى ما يمكث فى األرض
 

  ا��
	�ة ا���ام

  ا�خ ا��
�� ر��� ا����

�����  ����  ا����

� �� ا��

  وا���� �� 

45َ�ْ ا�23ْ�1َ َوُهَ/ َآ
َن َ�ُ, َ*ْ(ٌ) َأْو أَ .." و��� #"
 ٌ��7َِ8  "   

  و;
رك ��9 

 

 �<# "�)#
 و49 آ� ا�>

 و49 آ� #" ��?/ ��  و#<�  ا�=��

 و�3
ه  49 ذ�@


ءآ C� وأدام 

��G 49 اFرض� 

 وإ�
آ  إ�4 #I� وأر8


 �<�1 ا�<
س�# 

 

,K��رك #><4 ا��#" و*�I أن 
>� : وأ�7

4Iا/Lأ?�اء ا� "#  

 إ�4 #(�
رات ا�3<�"


 ه/ أو�4 أن ��Q ا�/*P أو� ;Oول وإ�4# 

 

 R ,#ا��ا�1 ا��ى أآ� "�
و�/ف �<�TK ه�ا ا��
,; ,>�K#ء ا��ى اVه�ا ا�� ��� ,��ّ� 
�; 

  Y/ل ا�/*P، أ;� ا��ه�
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 א���
�����א����������א���������������א�ذ���������������������א������وמ

 

��* "# �TKIا ,IF �TK>� ف/� 


و� Y/ل   Fن R #>, وه/���/ا�Z إ�
دة ا�
P*/ا� 

 أ?�اء ا�L/ا4I  9] أ?�اء 


ر�\Kس ا��� ��� ا�
�Iد أ�<; 

 الرخــاوي  يحيــى
 

 !!القـانطة النفوس دياجير في ِمشَعلٌ 
 


ء #/دة 	��Cو� ,  إ;�اع ورو����)� 

 ��� ا��ا;1 ���ه
 9] ا�<��3 (/م�(> ا�>�;�

�^] وه], 	 ���<; "��)�� وإرادة,  ا�

"��?

ح ;Oن ا��_#<�" وإ�Zار,  ا�<a>ا� �? 

7
دK?ة وإ�;
T#ة و�;
 و#/ا?7,  و	��� و#�


ت���K� bZت وزوا;1 و�/ا
3�K>#ا��وح ��",  و 

��

ء ا����a �(=�� ا�3C<ز ا�<��� وا�/�	 


ح ;(�ةa>ا� ���aا�.  


d� e وآ"<3� " ...��/ز ;

 #�>� ا�>�;� ا�<��3 ا�>(/م ��8 و3#>4 

f�^# ,
7�*
C; �;
L�� ور��73
 ا��
a� ا�ُ

�I
<�� ا�>�وم,  ا�;
�� ا��ا�� ا��g/K),  ا�

�<i ا��ي, � ,K�
j ZVk 
 إ�4 و��
در,  �9, #


دة *��ة 9] و��^],  �9�K/�, أ#�ٍ  آ��* >��� 

�رات 	�داد ا�K] ا����*  ّ�8
7
 و*/ة ه��
�	 


طn^Iوإ 
5�ه�  ,
7IOدة آ
a� ���9  إ;�ا��

�" اFر*4 ا��Cاز #"gFا�/?/د ز#" 9],  وا 

  ا��7K(�7 ا�>�;]
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

� ا�=�/ط ا���K7ئ,  <o�3ا�*
5� وا��<ُ� 


مTK�qا �<��
; ��ZFا. 

 #Fوا 
7�
>;O;  ,ص
=8Fون وا���K� ه  ا�

�ة�7
 َ	�<] ا�K],  ورآ
��ه
 اF#  أ��)� 


ل�?Fا 
7
,  ا��^
ر� 8/اه�ه	
5)C>#و 

�ار�K*qا  , #Fوا [Kا� [��	 4)� 4Ck 


7�
�3@,  ا���(��" أ;<K	 �Z
 ا��Vح ;<


�Z ا���Tورا	] وا�K/ا�Z,  ا��?
حو<K� #1 ا�


7I
7
 ز#I
 #1 ا�K/اs9 �(4 وا�5
در,  و#�


ت�C<��دة ا�aK�7
 وا��K/ق,  ا��)� 
 وأ�kه

5
G�u e إ�4	�#. 


 ;�j  -  ا�<��3 �(>(/م ا�>�;� وا����# 

 ا�/�
ء ا�<�3] ا�>�;] ا���>� ه] -  5�ُ
ل

f�QK��9 ;a/اه�e ا��<�ا�>( وأI/ارe ا��� 

�ا�� وأآ/اI,,  اqدراآ� و9^
ءا	,;qا 

#
 ا�^<#
aا�  ,)�
�� أ;<
ء �>5/ل ا�ُ#Fا 

[9  ;/د*��;
�	 �5�
5/� إ� 4	4<3 	<	 

o�3I I/>ا���  وا�<��3 ا�>5(� ا�>�;�

�9 �K�s�5 ا�Vز#
,  ا�3(/آ� ا�>a�
<� وا�

9] ��ور #
 �C�qا;
ت ا�^�ور� 
7#
 أ�

 .ا�<��اء وI/اآ�7
,  ا��(�
ء

 

 وه];�a	 �u ّ�رتa	 [9 1*ا�>�;] ا�/ا  ,

P��Zءً  وأ�? 
�;
aإ� 
�u [9 ���5	 )Z/; 

,	

هa	ا9, و#�ا#�, إ� ا�>(/م أن وأآ�ت,  وأه

 ا���دي ا��<
ء T* [9/ى ��ورة ا�<��3

[<�aن وا�
3Iw� ,  
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 


7Iت #" وأ
9
5Lا� ��ّn� #�K/ق وا*1 9] ا�ُ


7
 و;�3),  #<7
 و#��وم إ��7;
�j ب
Zأ 

y�=Kاب ا��C�qا�, ا�3(/ك وا/IO; ,	
�/K3� .و;

 


7Iوإ �
 ر��/z5�  ,{7>K3	 �5<ا�>�;] ا� 


ه) #"�j نا��
K7 �?� ه�ا و	e�7,  وا�^Vل وا�


��>� [�� �T�� و��ى ا�^/ء s�
 واFد� ا��5

�,  وا���اه�"<Kت �" و��
 ا�K] ا�3(�� ا|��


م 3��9 إ�4 	��(,Cuو  ,"<�
 	>��� 9] و	# 

3
رات ا���ارات #" �9,�Iqت وا
,  وا�<�3

�� ا�K] وا��7ا� LK3� 

#1 آ� 7�9Y ,�9. 

 


 اIF/ار ا���
ض ا���>� وه�اI/��� 
<��? 

�3
ه�)� ,K��nK; 
�;  ��� eد
 و�<�],  إ�5

,aه/	  ,� #" و���u
 وآ(<
,  u/�, ا�Vaء 3#

,�3�I ت
^�5; �I
�4 ��5<� إ�)� ,Iأ "� 

f��C>�  ,[^� 9] و���
 ا�<�3] ا�K</�� ر�

5
د�q9] وا�<� ا�<�/س أو;{ #" ا��
9] ا�

 وو�/ح ���Tا�K 	���� إ�4 وا��ا�],  وا�>5/ل

 �TI ��],  وا�3(/آ� ا�<��3 ا��ؤ�


>	
<�Ka�3
I] ا�/�] �9
ق إ�4 ;Iqا [#
 ا�3

��� ا���� ;>�s ا��>�C ا�<���aا�.  

��	 ��# � ا�>(/م ��8 #1 	/ا�Z و�7

 ا�>(�] ا��>�9] ا�َ�<�7,   ا�>�;� ا�<��3


ء ا���>�1 ا����ق ا�<�3]C<� أ�7  ا��ي,  ا�

[9 ��n	 ف وا�<�/س ا�>5/لV3; s�
 ا��5

��   وا�a/اه� ا�>(
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

�9�<� 	�/�ت إ�4 ا��ا��,  ا��;
aذات إ� 

��*  ذات �" 	>����#Fا  ,
7�9
 و# "# 

 ا����( ا�5�راتI/>��; 4*ر أر/^uأ;47 و 

 وأر�9

السامرائي صادق. د  
 

 أن نفرق بين من يؤدي وظيفة، ومن يؤدي رسالة

ل ا��Kآ]، أن ��45 9]       �kُّ�� ا��آK/ر ?

، وآ� ا�jqاءات �(�5
ء ��V� ا�a" وا��Z
�
 ،I
���، ا��K/ق، ا�a�ه<
ك 	��y ;,؛ ا�


ر اKkل. و��<, ا
��>/دة إ� 4	�I/، ا�
 .
ّ̂�ه 7
 ا�����ة 9] 	�Ku
ا���nTة 3# [9

�e، و��� 9] ); �I/	 9] آ� ��� ،
>Yو O�Iوأ
�ى �auات #<��,uإ "# �; ،,K>��# �*
�Z  /

�ى �auات #<��, u9] إ 
>Yو O�Iأ  <I ،,	د
��

د	,، ��� ��� ا�<
س، ;� �(>(  �� /


ء....� و�(>(

ا���" إ�4 ?�>7  #" ا���nب إ�4 ا�=(�o، و#" 
ا�>�اق، و#" ا�3/دان إ�4 ��<
ن، و#" ا��aا�� 


ب �Zردن، أFإ�4 ا إ��T# 4، و#" ا�3>/د�
 ...(,TT=	) [3�>ا� (Cا�<�� وا�  )� ؛"�TT=	


 و5#
�ت، �Kآ ��Iا�<�3]، و G��)� )a# O�IO9
وzI  ?/ا�� �(��K/*�" 9] ا��K� � ."�TT=Kك 


�Lu" ا�>�ب 9]��
; �TKإ� و� ��
�(/م  #<
 ��7 ، �7<{7 ، ���/ه  إ�4 ا�><a�� ،��>ا�

�ارات و�" #_	��ات. � ��� Zإ "� ")<� ،[�ا�>(

د	,  و� ���. وه�ا آ(, #" �auة 9] #<��,�� /  
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���
 ��א���������א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���

 

.,�
# s�>و� e��ة، ���ل ?7uة وا��	���ه/ و  


ل ا��Kآ]       �إن ا��ي 9>(, ا��آK/ر ?
 4Kuت و
3�_�و��>(,، �  	�>(, ا����L #" ا�

ا��ول. وه<
 �<�n] أن ��Iق ;�" #" �_دي 

�] �(�ي �F�8 ا_�، وا��
، و#" �_دي ر����و

 ,K#
�K, واه	زا
aIه/ أن إ ،�
�_دي ر�
�اe إ�4 <K	 �; ،e�>� b*/K	 � ,	�
n�Iوا

 4)� ����9
�����K 9] ا|�k، ه/ ا� ."��k|ا
.�
  أداء ا���


ل،      �إن ا��ي K)<9, و	�>(,، �
 دآK/ر/ ?
 ،
>Kn� [9 ��K3�s أآ�L #" ا����، و��" � �/?

 ا����، ���9ا �9] ا�/*P ا��
�]، إ� آ(
... @� 


 إ�4 ا�>�� ا<��? R 

�iو59<T�. 

  البشير معمرية
 الجزائــر  - علم النفس  

 

 ”مصباح فيها مشكاة" العربية النفسية العلوم شبكة
 

,Iإ ���  (��n�

 أن ;>��	ُ  ا�>(/م ��8


ً  ا�3</ات 	>
*) #1  ا�>�;� ا�<��3����	 


ء�)<)� "��I

ً  ا�<�3� #" و?��Vً  را�>
ً  ،وآ

5
�ت  وا�;�
ث ا���ا?1� وا��I
 ا�<�3

 وu/ارات،�?V� 1# ا�>5/ل ذوي  ا��ا?�

�ة  وا�5(/ب*ّ/K�
�>(  ا�; 9�<� ار	^P. وا�


73�>� �/�a# "# ءV#ء ا��
*�Z�آ� #" وا 

 دون ا�>�;� ا��Vد
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�����א���������א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א��� 

 

�� أن	 ��
�u {<او ا�� ��LK3	 ��
� ا��3>� 

 ا�>(�] ا�>�� #��Kآ
ت ؛7K)n8  ا�kF ا��>}

.
ة ا�>�;�  ا�<��3 ا�>(/م ��8��# 
7�9 


ح�T# ,Iن أ
3Iqا (��Cل ا�<�3] وا�
�? 

3
I] ا�3I/K] ا�>�;] ا��Kآ]Iqوا 

كتلو حسن كامل  
النفس علوم/  فـلسطين -  الخليل دورا  

  للعام الراسخون تكريم لحكيم لجنة مقرر
2017 
 

 .جهود بعض الرجال تفوق جهود العديد من المؤسسات
  

      1*/# 4)� [>�� P<*و 
#��ت آ��Lًا �<<� �5�
 T># و?/د �#� P>آ �ا���� 9] ا�PI�KI، و*
�ى �(�/ار K># /ن�	7 ، و<�a	 ��>ء ا�
�)<�

.[�  وا�<5
ش ا�>(

        " P55u  8 ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;���   "


ت، b<� 1# ا��/ارد، وو*/ف   <)CKا� "# ��Lآ

دة � [Kا� �7��e�7� e ا�u/� ل
�ا��آK/ر ?
 ،
ً��
�رة #K5# ت
<#
3
ت او ?�_# 
�ى �7TK	


ول #�ارًا و	��ارًا ا���G �" أ�9
ر u �و*
 
��ار 	�/�� ا���� ;� 	C/��هK�4 ا)� ��
3	


 ه/ أ9^�، و��" �  �� "# ��Lآ i)�	
 ��K�وب، و#1 ذ�@ ا
aKا� b<^� ،و�ت
��ا�

��ار K�1 ا# 
ل ;
��Tف �(4 ا�����ا��آK/ر ?

OIة.<�  ا�
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

    <K�

ون #1 ا���� 9] ;>} ا�7a/د �>�ت ;
 �)�، و��" ��45 اF#� 9] أ�9
ر ���ا�>(

 ���
د�ً
. و� ا43I #/ا*b ا�># � ا����I
3	
 45�K�و .
	�ة ا���" و*�/ا #1 ا�����Fا "#


ل u] �(4 أن ?7/د ;>} ا��?
ل 	�/ق L# ا����
 
�� 1��aا� R s9ت. و
3�_�� #" ا���?7/د ا�>

  ��) و���4

 

 

  د. صالح بن إبراهيم الصنيعأ. 

  السعودية  -أستاذ علم النفس / الرياض  

 " " معجزة ذاته حد في هذا و يانالنفس الطب و النفس علم مختصوا"" الشبكة   جمعت

 

   �5� P<�?  ا�<��3 ا�>�;� "  ا�>(/م " ��8

� 9] ه�ا و ا�<�3
I] ا�C) و ا�<�� �(  #=TK/اu 

7
أ "، a<# "  gــــــــ�ة ذا	,I P#�ّ* T># 

 ا��=�TK" �7_�ء�)Cو وا� P�K9  7� ل
a# ���<	 

7
ن � 	/s�g وK3� ,; .9^� و �د ا����<K# ,?وFا 


4I و<�  . ا�

       oو��Kوا�  ا�����
�u ح�K9ا ،
 Fنّ  �7

��Lء #" آV#و ا�� �)Cا� 
7I/)7a�  

��" أ��8        �
 ا���
ض و إ�gا�7
 �(4 ا�5



ذ رأ�7  �4( و ، �(�7K�Fل ا
� ه  و ا��Kآ]، ?


;] و ا�Kuا#] #��aنّ  إ�F ب
<Tآ���ة ا�   

 ميموني-معتصم أ.بدرة
  2وهران جامعة -  اإلنسانية العلوم كلية

  ( الجزائر )
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 وמ�א���
�����א���������א���������������א�ذ���������������������א������

 
 

 المشترك  شغلتهم مشتركات العمل العلميتجاوزت الشبكة استثارة االعضاء و 
 

,Iإ ���  (��n�

 أن ;>��	ُ  ا�<��3 ا�>(/م ��8


ً  ا�3</ات 	>
*) #1  ا�>�;��
ء 	����)<)� 

"��I

ً  ا�<�3� ا���ا?1 #" و?��Vً  را�>
ً  ،وآ

5
�ت  وا�;�
ث� ،وu/ارات �ا�<�3
I وا��?V� 1# 

�ة  وا�5(/ب ا��ا?� ا�>5/ل ذوي*ّ/K�
�>(  ا�; 

9�<� . وا�

P^	ار 
73�>� �/�a# "# ءV#ء ا��
*�Z�آ� #" وا 

�� أن دون ا�>�;� ا��Vد	 ��
�u {<او ا�� 

��
 7K)n8  ؛ ا�kF ا��>} �<� 	��LK3 ا��3

 . ا�>(�] ا�>�� #��Kآ
ت

     
ة ا�>�;�  ا�<��3 ا�>(/م ��8��# 
7�9 


ح�T# ,Iن أ
3Iqا (��Cل ا�<�3] وا�
� ا��Kآ] ?

3
I] ا�3I/K] ا�>�;]Iqوا  

     
ء 	7<{�7
 ا�>(�  <Y ���#  
 ه�ف و�7

[#

ه  #" su 9] آ(�, ا� و#
ه] �� ,�)5; e��9و 

 �(��و3�9/ر  79<�{
,,, وe��I ا�>(  	���\ 9]

���; ���
� و	��  ا����K  ;�7ا #>kT ��� 


ء� ا�>(/م 9] ا��ا�=/ن ا�>�ب ا�<�� �(�I
   ا�<�3


ل د ;/رك آ�ا�@    � ?7/دe آ� و;/رآP  ا��Kآ] ?

��     ...ا�>(

�ق ��     Zا [I
<#  ��a�Kام ا��Ku�ن وا
>K#�وا  

9 ا�>(  ��I 9] ا����و�, �7a/دآ �<� 9] وا�


لa#  )� ��>ا� 

Aicha Nahoui  
الجزائر  –علم النفس    
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 إنجـــازات مستقبليـــة: مؤسســـة العلـــوم النفسيــة العربيـــة

 

 ..أمتنا ليل في الهدى مصابيح أولئك

ء أj(4 إن      C� "��3
ن �Iw� ,��� ا� 4	5

,K#ه/ ا ,uرو [Kا� "�; ,��>?  و9�اء 	^��

 	���  �(�T# 4ة وا��>/ب اF#  	�ى ��@�  ...



	7 . وا�^" 78�ا�7��^K;.. �;  ره
�Kوا� 

 ر#/زا��
ر 5#�<��
8
ن ذ�@ ...ا����ي ; 

�� ا��مuFا [I

ء 9] ودورe ا�5�uqول اFا ��� 


 ...ا#��اد O8ن 9�
ء 9] ودورe ا��u�ا 

[I
Lا�... 

5
;� #" د�@      Kا� ��
>Kدم  ;�" وا�

ء و#�اد ا��7�اء��ى V9 iT� ,�9 ا�>(� 

��G ا�>
ر�9"u ...,�KIأن ا�4 وا 
� آ(�7

� ���Vنuار أ��ق أ/�	  #Fل ...ا
 ��7/ن ر?

 73�I7  أK#F ده  و�3=�ون
 وأروا7u  أ?3

7
 و7I/>9  و�(/7# � 
I
�5
 إ���� 
7K�
��; 

�ة�

 ا�=� و	5
�T� ,KIه  ��وح د*�5
 و79

V�7
دا .. ;7 ر ا�4 آ
دK# "�u/اVZ و�? 

د*Z 


�ادا او د##.... �
 أi�Z و*;/�
u 

 ... وا��ادا

�7
د ;�" رأ�P ...و	O#� 	��� و;>? � ا��

7
د و;�" وا�3<
ن?  أ;>
دا وا���
ن ا���ا�

7
 #��Kآ� : أه


ف و�]Z }9�� 1*ا��{�� ا�/ا /Iا�4 و�� 

��5K3� را9^
 وا�/��( ا�7�ف #��دا ا����ق ا�

 ....ا�<
س �7/ر? ��ى ا��ا�b ا�/�]

2 - �<I �3�I 
�5�9
 آ
PI ر;/	 
#
   وا�7
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

�L�K	 [9  7	ر�
وز �(4 *a	 ط
�uqا  و5#
ر�


ه�� *�� =�ا�< ��ى ا��
8] ا��Oس�aا�...  

3��, �(�ات ��Iان - 3I ..��^	. �=3� 
7># 


ء�7�/ن V9 ا��n;��" ا�<�� �(�K� د
 أ;>

7
د �K��اء( ا�
ء 9�uw� ولFء او ا
�uw� 

[I
Lد�" 9]) ا�
�# 9�<� ا�<�ال #�
د�" أو ا�

5
;(, �(/ك آ� Fن� <�># �/�Iد........ 


;�i أو�{@T# ى�
 ��� 9] ا�7>K#أ...  

@��I 
��� أ�7a3].. ا�I/K�3@..  ا��Iو "# 

�م آP�K ..ا��واد.�
�اد او ;��
;  

 زعطــوط رمضـان. د
 الجزائر  - علم النفس  

 يةانرافد مهم من روافد نشر المعرفة النفس
       �<	  را9� ا�>�;� ا�<��3 ا�>(/م #_�3

 7# "# �9 ��I روا9�<��� 9] ، ا�<��3، ا� 


ب�j ت
3�_# �)�� >�Zر  K7	 ��>; ا���� 

3 وأ�^
ء ر��� ?7/د #�
رك. ا���3/�/?]�_# 


�7  د��7  �(4 ا�>�;� ا�<��3 ا�>(/مCو� 

��K3�
	].ا��>��وام 	; �� وز�
دة ا�>C�I�ا 


ل�  ا�<��3 وا��

 ا�<��3 ا�>(/م #_�3 	�/ن أ*�Kح ان     

 " ا�>�;�;
L�; �<�? �I
3�I �;��  )#
8
 �e�7 /نو�� "،�<�aد  آ� 9] #/ا*1 ا�V;

،�;�� V^9 "� ار�Zا  ه/�Z
k ��� ،(3K># 

#
 وا*C�Iا �I
3�I 
�; (�
 ا��/اY" و�1 �<

   وه�ا.  ا��7
 �<3K) ا�K] ا��و� 9] ا�>�;]
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 ���������א������وמ�א���
�����א���������א���������������א�ذ������������

 



ر ��73 #�KIا ��� 7
 و��I ا����	
�/�C# 


7�
�� �(4 وا��<Z [;�<ا� "Y/ا�. 

 
   علي عبد الرحيم صالح

 الديوانية ) – النفس (العراق علم
  

  واإلعتزاز والتثمين التقدير تستحق جهودكم
 

9
5Lا�  	�/ن 	�
د ا�<��3��
j [9 
 وا*><

 ا�>(/م ��8"  9] ا��#Vء ?7/د ��",  �>�;]ا

5��� 	K3�s" ا�>�;� ا�<��3Kا� "��LKوا� 

 .وا�K�qاز


"  ���9ــــــ"  ا���5�5 ا�>(� ذآ�َ	  آ

�ى 9]uإ  �	ج"  وأن, #<�/راVا�>ــــ 


 #<s)C وه�ا, ا��C(/ب ه/"  ا���ــــ�ي# 

,�K9] أآ )3)� "
  "�/اهــــــــ
 و#

 واF�� ا�(�<
ت و�1 �(4 ا��K� G  أن وا�7�ف

3
Iـــ] ��;ـــ] �9ـــ�" �ــ ا��ا?��I  "

 ا�^Vل أ	(�, ا��ي,  ا�>�5 و�
ه
ت ?�اح ��اوي


ن وأو?>,K7ن ا��
 ود9>,,  ا�����K #" وا���#


س�nIw� �<�K�
 ود?
لٍ  أ9
كٍ  ��� واqذ�
ن ;

�?
K#و ����
 .ا����ان ;

السامرائي صادق. د  
 

 التقدير للقـائمين عليها، وأخص بالذكر الجندي المجهول دكتور جمالكل التحية و 
  

�^�;  " ��8 ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;� " P�
CK�أ 
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

 �(>(/م  #7a/دا	� )#
8 �;�� T># /ن�	أن 
 
�
ل �a�7
 آ� ا��
�Lu" 9] ا��)� �C� ،ا�<��3

 [9 )#
8 �L�;و ��
ور �(�# "#  7� e�9/	

�] ا�C) ا�<�3] و�(  ا�<��.a# 

7� ا����ول،       aا�3</ات و#1 آ� ا� eه� �و;>
 �ى ا��Lاء ا��ي K55u, ا����# ��>I أن "��� �

K=�7
 ا�	�
a# [9 P?�k [Kارات ا��Z�وآ� ا �)

7>� 

 
  بروفيسور سامي عبد القوي
Consultant Neuropsychologist / Neuropsychiatrist 

 

 سحرتمونا بعطائكم المبدع ووّصلتمونا بجهابذة العلوم النفسية وعمالقتها
 

 " f>أه��8 ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�  
7� 4>�"  و أ	

>	�	
7
 و�(4 را�7  ا��
^�F7   و># �kء وأV^ا��

 �(  ا�<��#ّV�   ري�; @�

ذي ;�و39/ر #K�أ
 R ,z�u ، �kا 
�#_�� ا���� ورا��7
 ا��آK/ر آ

R  آ

ل ا��Kآ] ر��? 

 �59 
>K#ا �)T�5�م وا�زده
ر �Kا #" ا����#
7
;�ة a; 
I/�K)Zّع وو���
��  ا�C<; 
I/�	���

)� "# 
>)7>9 
7K5�
�/#7  ا�>(/م ا�<��3 و�
 9(�  #" آ� #
و	*V�P ا��9
ر وا PaKI	C/��ات ه

5��� وا��KuامKا�. 

  محمد أيمن  
 استشاري العالج النفساني
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

 وم النفسية  العربية "...  صرح علمي كبير" شبكة العل
 

 4)� "���
��1 ا�5a� ���5Kام وا��Ku�آ� ا���� وا
��8 ا�>(/م  وه/ "  ه�ا ا��Tح ا�>(�] ا�����

  ا�>�;� "، ا�<��3)�ZFا ��ه�e ا���� ا�>(
�� و	��ل ا�7a/د �Vر	5
ء ;
���/ث <	 [Kا�

دة #<7�K�Vو� 
 و��Iه��
 #" وا��را�
ت ا�>(


م �Kل، وا�ه
a��
; "��K7�*�� ا��
�Lu" وا�

5
ء أ?/دهKIوا ��/>�
; 

 
�
ل ا��Kآ]، ��
ذ �(�آK/ر ?K�Q� ص
 وا���� ا�=

 e�7; ء
 �Vر	5�/�����, #" ?7/د ?�
رة و#(

م#V� 
����ة ودا�K� ا���� ا��ا�> وا�

 
 أ.د. عايدة شعبان صالح

جامعة األقصى  أستاذ الصحة النفسية بقسم علم النفس  
 

 لقد تركت معنا مدونات وأناشيد..

ءك..Cو� @�)<; 
>	��� 

�3
I@ و�" I=�ج #" أ�C/ر	@... I "# "��KI "� 

..��8
Iت وأ
Iو�# 
><# Pآ�	 �5� 

 د. خليل فـاضل
 مصر -الطب النفساني

 

 متمنيا ان يستمر صمودكم وعطائكم امام كل المحبطات والصعوبات
 

 [9 "�Iو [� (�C�9 �ه�ا ا���7 ا��^�� �78 و;>

رك، ان أ	5�م ��=�T  ا���� �� ر#^
ن ا�
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

 "��
?7  ا�>(�] وا��ا�K>; "��3
ه�وا��#Vء ا�
 
ت ا����Y
�>� "�)#
9 ا��#Vء ا�>
�9 وآ�<�ا�

 ا�<��3، ان �Tوا� 
ل ا�>(/م ا�<��3a# [9
 4�/�
ت دا��
 ا�����Kوا� [I
7K4 ا���O; م�أ	5


ل u �^9O; 1��aوا� ,K�
7I 
>n)�� ان Vو� �?
 
 ا�>�;�IدV; 4)�  <>� ء وان
 وه<�Zو


�#" وا�V3م وا���5Kار.; �#V�qوا  
��
>� وا�7KI ه�e ا���	 ,�?/K� 
رآ�� ا�

  )Zا/K� وا�L�L�7/دآ  ا�a� ر

ب واآ�aإ�
 و3#
���  ا�����ة و?(�آ  ا����� �a>� ا����

5�#, �T=8  ا����  � 
��و	�*4 ;�T	و ��K3	
 >�Zت ر
?
KI "# 
Iر
C*أ  z<# "# ءV?�ء اV#وا��


درات ��  وا���9 ا�>(�<��

ت ���jة ;;
Kوآ
. *V=ا�  

�(�  ا��ؤوب  ه�ا ا�K/ا�Z وَ      � ���� 
2�#ِ
 ا�م n)�
9 و;�<�
ء وVYب ا��ا���7/د ;�" ا�>(

 n)ا� eرات ه��* � ا�>�;�". وه�ا �_آn)ا�"
[� �(4 ان 	�/ن را��ة 9] ا�K/ا�Z ا���L] وا�>(

 
 ا��K/ا�> أ�7�3
ه�
 اKk  ;, ه�e ا�# ��kو

 ا�>�K#  �; 
>� 4;/Y خ ا�>���، ا�5/لFن ا

ت C���
��  ا#
م آ� ا�Cدآ  و�/�Z ��K3�

 �Zا/Kط وا�
� #" ا�<�����
; 
7��
ت و	�;/<Tوا�
�9
 ا��>7/د ;�  ود#K  ;>� ور*] و�

 

 الجادري أ.د.  عبدالمناف
 النفسانى استاذالطب
 من العراق مقيم في االردن
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 ������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������א���

 

 لكلّ مبدع إنجاز، ولكلّ شكر قصيدة، ولكلّ مقـام مقـال، ولكلّ نجاح شكر وتقدير
 �5�  z>K� ،رات

ت و	�Kاu  ا�>��3
;s ا��(K	
 ا��ّ�� ا��ي � �K3�5ّ, إ� ��8 ا�>(/م ا�<��3

Fدة ا

ل ا�>�;�، وإ�4 �>�
ذ ا��آK/ر/ ?K�
 ...ا��Kآ]


ء، إ��@   - C<ا� �zK>	  و� P��; "# 
إ��@ �
 ،��� uّ) و	5�5��� آ(Kّرات ا��ّ�� وا�
 أه�ي ��

 -  [I
7
 آّ� #>})# و	��ّ و9
ء وإVkص، 	��ّ
 #" ا�5() إ�4 ا�5()،ّ��	 ،�ا*ّTة وا�/ّkFا  

��8ًا #" آّ� *(�] 9�" Vkل "��8 ا�>(/م   - 
��� ا�<��3 ا�>�aوم، وا���� #>�وف �<; P�* "�;
 دا�  #��/ظ،

 -  (<Z وف�<�3
ن، Fّن ا�I��8ت إ 
��ي #� 
Iأ
� آّ� �

فٍ، ��ّ) �3Z ()* [9 �ن إ
#��
7; ,�*V	

3
ن...Iإ 

 ��8ًا #
 	��]، وا��><4 أآ�� #
 	/�9,، أ��ّ� �)�9 

 ،(ّ��
; }�)# 
7L<;أ �
�ى ��8ي، ;��# "� @�
Ku�وا ،���5Kّوا� ،jV; �ّآ P�	أو [>Iّام، و�/ أ�

 �<; P>آ 
�� ،�L>ّوا�  z>ّ9] ا� sC>ّا� ��; P�>9وأ

�>�a �" وا?) ا��ّ��، ; 
ً9�K<#ًا، و�Tّ5# �ا�5/ل إ 

�ة، و��ّ� 5#
م �T* ��8 �ّز، و��
aIع إ��# �ّ��

ح ��8 و	5���، ���a9 ا��ّ�� aI �ّل، و��
5#

.@��7��@، ورّب ا�>�ش ��I 


�@ ا�ّ�ا� ، و��8ًا �@ #C� 4)� [�)* ق
�" أ�
.@�
C� 4)� @� 5@، ��8ًاu @�9/	 � ء
>ّLت ا�
� آ(

 د. رانيا الصاوي عبده عبد القوي
 

�ــــ��14��ـــــ�د���:��ش�ع�ن���א���ـــــ���א���ـــــ��א��א
ـــــ	����ـــ�א�� 18�� 



�
 ����א���������א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���

 

 

 نحن في أمّس الحاجة للمنصة المناسبة التي تصل األطباء النفسانيين بعلماء النفس
 

  ،
 ا�>�;�IدV; 1*وا "# �9] ه�e ا��zوف ا���?

ت ���Kا� "# ��Lا�� ،��Lض ا����	وف ��و9] 

 -ا�<��3T>�)� ?
 I�" 9] أ#�ّ ا����
�K?�ا

ء ا�YFا �T	 [Kا� ��
>�
ء ا��)<; "��I
3�>�

، #" أ?� 	�
دل ��
�K?�3�>ت ا�
#�ا�<�� وا�=
 y59 �TK5	 � [Kا� ��
ت ا�>(uو�YFا�=��ات وا
 
7C53	 
�Iوإ �� ا�>(�I
�4) ا�a/ا(I ا�<�3
 ،�#V�qا 9 ا�>�;�
5Lرة وا�
�(4 وا*1 ا��^

 " P#�* ���8 ا�>(/م  ا�<��3 ا�>�;�و*  "

�ي،�K9] ه�ا ا� ��Lح  ا���Y 4Kuو 
I/�V�8 و#^
 .TT=K� ا�n)ا�  

" [9 "�Iو  ا�<��3�T)�  ا�3/ر��<�aا�- 

"( i�
ل، u [9^/ر  (��7�آ  ا��=T]، د. ?? ���I

 اFول 9] ا�K<�/ل I��وا��ي ;<
ء �(�,  #2012_	

 
�I
C��; [9 
��
u )a3��i) وا��) �<�aا� P3�أ
 �#

 ا�3</ي ا�=I��	_# 
I�5� � 30-29و	�آ�
. و*


ب، 5#�ر�" ?7�آ   2017إ;��� K>� زي
j [9
 و?7
دآ .

 

" �<�?  �
�] و;�
; [Iوإ" i�أ��8آ  وأ��8 #"  �
"  ��Vk"
ت  ا���� ا�<��3 ا�>�;�#��(4 آ� ا�=

ا��ا�>  [9	�s�5 ا�K/ا�Z ;�" ا��#Vء، و�(4 آ� 
 "�; 
7Ku
��ة، و�(4 إ	K3� ا���
ت ا�>(aK>�ا�

.
>��  أ�
 

�ــــ��14��ـــــ�د���:��ش�ع�ن��ــــ���א���ـــــ��א��א
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

5�م Kا� "# �����
; 
 ��  و�(���>	
�>�و	

ءC<وا� s�OKوا� 

 

 مأمون  
  والتأهيل/ قطر -* استشاري الطب النفسي

  إدارة العالج    مدير

  
رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للصحة النفسية ما قمتم به ال يقـابله شكر وال يجزي  

  به إال اهللا
  


 او        #

;>�K  #<� *�ا; ا�>��ون �	 �5�

رزا ��I [9 ا�>(  ; 
I
� واKI  	���ون #����

� �/م. <; 
 وإن إ�Kuا#] ��  ��داد �/#

  

     �8
ه�ت و 78 �ت ا�I  	�>(/ن ذ�@ � ��4ء  5)9
 �Vk "# ,;  Kل "��8* 

ء و?, R.ان #nK;إ� ا

ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�" #" ��I �(>(  و د�  " 
 ��8 ,);

ء ا�<�3
��I" ا�>�ب"  � �5�Y�د ا
�	�

.R �ي ;, إ�a� �و  

. �	
>3u 9] #��ان R ,)<a� ان R /أد� 

 
 *د. مدحت الصباحي

 ري الطب النفسي*أستشا
 رئيس وحد التأهيل النفسي  
 مدينة الشيخ خليفة الطبية
 أبوظبي , اإلمارات العربية المتحدة
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  ت و شملت حقوال متنوعة من المعارف اإلنسانيةآفـاق "الشبكة" اتسع
       " f>أه"  و  ��8 ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�

�ا #" ا�زده
ر و ا�K</ع، ��# 
T�
k 
7� 4>�أ	
 P)���1 أن �9
ق ا���� ا	P<3 و 8aا� �u� �59

 "� P�T9و أ ،�I
3Iqرف ا
<� #" ا��/>K# �/5u
z� *���
ت ا���Tا� eدن �/� ه�
<# 

ر79<# P)

 
 ه�e ا����>K�># �7
 ،و �5;
�Zور أ�Z [9 
�ر;
 
رآ�� ا�

5
ت )C>�7
ت �zI و;?/;  )>� 
�uء ر
^9 

� ا#VKك  uو ه� اد�4 أ ،�)K=# و رؤى �/>K#
�e؟uو  ز#
م ا��5�5


 #" أه    �T=8 e��Kأ� ،(uء ا��
ه�ا ا��^
�</ن # [I�9  [� �3>�

زات ه�e ا����، و ;aIإ

7
 و�  ��I [� 
u

ل أن أ	�73
 ا��آK/ر ?����
ا����  ا��K#�ي و ا���G اFّول ا��s)<K ;ــ " 

�I
3Iq(�� ا�<�� ا�	9]  ,K�ر�#  "�" وذ�@ �
 "  ا��Kاث �(3(>a� " ارات�Z=/ن...   ا�ا��ا

" [#V��;�<ب  ا�<�3] ا�
Kف ;<�� آ��	و ا|ن أ ،
5#
ر;
ت" ��" �Zاع #" أ?� ا���5"" "  )3)� ...

"  b)K=# ر/z># "# و ا��ي ه/ ��
رة �" ا��ؤ�
3
I] وا��ي أ	�<4 أن �I (��Y  )5; �I
�و#^
ت إ�

 [>K)Zو �5
ت ز#�V] و أ�
	�	]، و �5�)<K; 4z��
 @�

ذي ;�و39/ر #K�أ "# <a�# ت
إ�4 ا|ن 	>(�5

 eه� ����ري R ,z�u و #" ا��#�� ا�>��� *<;
Iآ]، أ�Kل ا�
�5� ا���� دآK/ر ?Kأ� P>ا��ي آ 



 أ��Cه
 ;�<] و بIو أ�T=8 
7I3] أ�I "�....�
n)�  
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  ��" ا����G �" "ا���� ا�>�;��
Yqا �(4 ا/��
4 �7
 #" آ� *(�] ا�<>� " ذو a8/ن .... أ	�I
3�

 

م دو##Fم و ا��*] و إ�4 ا�5Kا #" ا����# 

  

 

 د. إدريس عبد السالم شاهدي الوزاني
 )( المغرب / السعودية 

 

 صرح عجزت ُدوال بميزانيتها عن إقـامة مثله
     

�] �ــ KIان ا [�  �z� ف��� ,Iا�>(/م  ا ـ" ��8
..."   ا�<��3 ا�>�;�)�ZFا ��ه�e ا���� ا�>(

 (Cل ا�
a# [9 رس ا�>�ب
9 
7�
�I4 إ)� ��� [Kا�
 "�TT=Kء ه��" ا�
�ا�<�3
I] و�(  ا�<��، و*ّ�ب ;�" �(

 )z�و�79�ّ  �(4 ;>^7  ا��>} و?�>  7	�P ه�e ا�
.��  ا�>(

�9
ر وز�
دة ا�=��ات  Fدل ا

ر ذ�@ 	��g ن
آ
9
ت
3�� ا�<; "#  jرف �(4 ا��
<�  وا��I
��ا�


 Vkل ه�e ا���� I>�ف َ;>َُ̂<
 ا��>} >Iا� ا ،
>>�;
. [5K)I  � /� [Ku  

       1��a� آ] و��8ا�Kل ا�
����9ا �(�آK/ر ?
 
7K�Iا�����" �(4 ه�ا ا��Tح ا��a� [Kت ُدو� ;�
ا�5

 ,)L# #
  �" إ*

 

 خالد الفخراني  
 أستاذ علم النفس اإلكلينيكي

  مصر – طنطاوعميد كلية االداب. جامعة  
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 لقد أكرمني اهللا تعالى بمعرفتكم
 

        )<Kو ا�  �K9�<�; 4�
<	 R [>#أآ� �5�
^I و  �K��^K; اء�K*�رك 9] #<�  و ا
��
��  ا�

��8 ا�>(/م ا�<��3 ا�<��3 ��/C	 و ���O	  

    ��
T;"  �K)a# [9 [L�; ��I  	 9<] ا|ن ان���
."�I
3�I  

  

 مالك بدري
 

 هي من صفـات العظماء الذين يضنعون النجاح والتفوق في الحياة 
         


�Y  و �^Iوا  ��I
أ��8آ  ?��� ا���� �(4 	�
 y��>	 [9  �	دا
7K?9] ا [I
ا���G ا�>(�] ا�<�3

 9] ا�/*P ا��ي ��aت �#V��وا 
 ا�>�;�>K5C>#
.�� ا����<#
aت ا�
3�_� �<, ا�

  �	
<�a�	ة و���K�
ردا	�  ا��#  �� ���I 
�آ
 b)K=# [9 "��I
ا��ا��ة ��� ا��
�Lu" ا�<�3

 ����" #" إ?� د7<9  �(>)3�
ت ا�>�ب وا�Z
TKk�ا
�3�I ت
#�k  ��
. اآ�L  و	5>K#وا 
>	
<�Ka�� 

وآ<VL#  V<9  K أ�(4 و *�وة �<
 9] ا���Kام 
� ا���ا�� و >� ��Tد و 9] ا�
7K?�ط وا
�^I�وا

;�ة L�
ت وا�>�ا*��، Y 1#/ل ا�<�� وا�;/<Tا�


ح a>ء ا���" �^<>/ن ا�
�z<ت ا�
�Z "# [وه
 وا��K/ق 9] ا���
ة.

   �K3�_# [9رك ��9  و9] أه(�  وأو�دآ  و/; 
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>	
<#
7
 9] آ� #�
ن #" ?; �=K�I [Kا� ��ا�>(
. ا��aا���

 

9، ود#K  ذ�kا     �<� ا�>(  وا�#�k [9  K#د
 [9 [��ان �)/م ا�<�� وا��)� (C�G ا�>(�#

 "��)3�
�Lu" ا�>�ب وا��)� 
���I  K#ا�<�3].ود
  9] آ� #�
ن.

 
 أخوكم عبد السالم خالد    

  قسم علم النفس جامعة محمد لمين دباغين
  الجزائر -   2سطيف 

سيأتي يوم ما ألن نتدارس معا مدي ما تلعبه العالقـات الطيبة وروح المودة والتعاون  
 كر.والففي تطوير العلم  

 

 ,K9�� [آ�	ل 
����L# s ا��آK/ر ?Z ,� "�� [;/Y
 )��aا� �ا*Tا� "� V^9 ،5/د� gVg "# �5ب� 
��

[Kا�  G�9] ا�� 
<# �>7�
 ا�>	
Y
7
 ار	�K5gو

خ ># ��Y/	 [9 وا�<��، أ8
�P أه�ا9<
 ا����Kآ

 Ku] ا|ن وآ
ن �, #" و?7 �zIي >K*V� د
ودي �

" O8ن ا�>(/م ا�<��3 أ�Y) ا�gF 9] اV�qء #
 ��
�K?�وا 
 ا�<��3�
وا�3(/آ� 9] 79  ا�5^

�ارس KI نF 
9] ��5<] ا ,I��O	] �/م #��
وا��3
 وروح ا��/دة ��Cت ا�
*V<ا� ,�<)	 
�ي ## 
<#


ون #" دور أو أدوار  [9	C/�� ا�>(  <Kوا�
  وا���� .

9] ��ك. e�
د*@ و�^1 �T� "�� [;/Y ل
�  دآK/ر ?

 ستار ابراهيمعبد ال
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 رافد مهم من روافد نشر المعرفة النفسانية
       7# �3 ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;� را9�_# �<	

<�
ب #" روا9� ��I ا��j �� [9 ، ،�I
9 ا�<�3�
 	K7  ;<�� ا����   #_�3
ت>�Zر ��)�

  ا���3/�/?].


رك ?7/د ر��� وأ�^
ء #_�3 ا�>(/م        �#
.��K3�
�7  ا�C7  و��  ا�<��3 ا�>�;� �(4 د�

       C�I�دة ا
�وام ا�>�� وز�; [	
�>�	 

.
ل ا�<��3�  وا��

  

.��k b�
;  K#د 

 

لحعلي عبد الرحيم صا  
 قاالعر   –علم النفس  

 

 نموذج نادر للمبادرات الكبيرة مع اإلمكانات الصغيرة
  


درات ا�����ة 1# ��
در �(I ذج/�I ا����

ت ا���nTة.I
�#qا  

7
 د >�
uو 
73�_�7
 #�	�y آ��Lا ;u
aI

ل�
	�ة. ?�Fت ا

رآ��  و;


ل�? 
� @�
u R ��?  

  د خالد بن حمد الجابر
ة والعالج النفسانيطب األسر  - السعودية    
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 لن يضيع اهللا اإلخالص في العمل
  

     ..
7	
 �K��آ<;
K# ات/>� �># #1 ا����
�ة ��� #<�/را	7
 و#Zو9] را 
7�9 sgأ ..
7	V�ا�

 
�ث �<7�K	 
7
.. و�  � و#<�aا	7�)� "���
ا�5
��� #" وراء ا�>T5��ق ا�Z ��
  -وأ�>��Zأ 
وه/ #

e�5K�I 
 ...R م ;�ذن�5�م إ� 4	5	 "# [�

 ا��I�T� [9


�) وا�>�Lات.. T���ار� رj  ا�K�q9] ا 5g [)وآ
")9 

_�� [	
��	 ���� ا���� د. �^�R 1 اVkqص 9] ا�>
 "��
هa�9
�� ا�Fة ا�	
�Fآ]، و��� ا�Kل ا�
�?

 �u  ات "?7/دآ��#>,.. وددت �/ أآ�ره
 ��ف ا�
  �I

 وأ�I/�	�
 أ�>�73
 ;5/ة" أ�>�آ  R آ�)Iو

 ,�9 
ا�=�� و��د ;�^(, 	>
�4 وو�59  ��� #
 
آ .. ه/ و�] ذ�@ وا�5
در �(�, أ�Z�P ا����Ck

; "�TT=K�)� 5g ��# ل ا�<�3]، ���@ أرى
a��

�ان )��
5
م ;	 
7K)z# P�	 دة�<K# C�Iأ ��<�	
 #
5���ات ا�	_��دة �(4 ه
#� ا�<K�ا�>�;� ا�


��ات ���ر��� وا�Kورات ا��7�9
 آ/رش ا�>�� وا�
�ة #" �K<# دة

�] و;�7# �;
5# ��zI م�5	 [Kا�

�ر د�k #�5/ل  ا����. ;�أ�]T# أآ�� �L�ه�ا ��
C�Iل أ/��  ا����

 د. سامية بكري عبد العاطي  
 مصر / السعودية
 القياس واإلحصاء
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 العمالق    هذا الصرح العلمي العربي
 

 u(/ل أ�5
د �3>�I] و���9<] اZ�9 �7KIن أ
�ة �OK��� ه�ا ا��Tح ا�>(�] ا�>�;]��aا� <� ا��

  �(4 را;y ا����*VCIق وآ��@ ذآ�ئ اV�ا�>
 ��� ���
�� ا�k "� ���F P�I�KI�9] ا ���
ا�>

�� #" دون #(� أو آ(� � "�# "�3�_��/ا�� ا�
 3�_�ا�<7
ر وا�(�� ��<
ء و	O��� �L# ا�

=3	 [Kا� �� ا�>(�I
3I�ا 9�<��م ا�>(  وا�
 (Cم ا�<�� وا�/)<� [� �(4 ا����� ا�>(��
ا�5


تZ
TKk�ا�<�3] وا 

�م ا?�
ل ا����5K3 و�>5/د =� 
���ة �7  و;
>K�ا�
 ��
د# #" ا��#". ;
رك R ��  آ� 3#
���  ا�>(*

 ���ارآ  وا�b #��وك 9] ��K�وا  �	
u
aI f;/Yو
�. وآ� ���aا� 
م واKI  وا���� #�Vد ا����

 ��k b�
;  

 د. عامر حسين
  الطب

 شبكه العلوم النفسيه العربية " تضئ عالمنا العربي وتثريه
 

  
>��
� f^	 " ��8, ا�>(/م ا�<��3, ا�>�;�

دe 	=� و?/د # 4�7;
Kوا�� ��>�
; ,��L	ا�>�;] و
 ,��7# P)� eد
# ,"��k�3, وا�I 1# ,���	ن و
3I�ا

��
� آ��� 49 �u 44 #" ا�I

 ا�>�;4 ا��ى �>>

و�, او ا���وب �ا���وب ا�<��3, *�� ا���

 ,?

 ا�>�;4 ;�>��
5(���,. اI<4 اري ان �Kا�

�<�� و#/ا?7,; ,5Lا� eد
<K�� ,�3�I e/�Z [ا�  
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ت وآ�
�, �3�I, وه� ;>} �L; ,�9
5Lت ا�
ا��Tا�
3
ه  ;, ا����, و#_�� ا����, ورواد 	 
#


م اآ�L 49 �(  و�Vج �K4 ا�ه>�ا����,.... ا	
�ر T�
 و;�� ا�4 ه4 ا�IدV; ت ا�<��3, �ن
#�Tا�

 y��� 

ت ا�<��3; ,�3) ##�T)�  �
ا�آ�� 49 ا�>
 
>; 4>�
ت وا�9ازات Z>�, آ��@ ا	���	 "# 

,��/K�
;  "g49 ;�ا 
>;
�8 y53�� 4Ku ,�3�>ا�
��� ا�د#
ن �7  #<4 آ� 	��, و	5

 د. عطيه داود
 Clincal psychology, Trauamatology 

 

 توحد العمل العلمي العربي
 

 
�P ا����CK�ات ا�L<ة وا���Lب ا��
<Tا�  jر
� ا�>�� ا�>(�] ا�>�;� �(>(/م ا�<��3 ان 	u/

 n�Z [9 eر/Z y3;O; ن
ا�>�;] ا����Kك وان آ
 P)Z/	 
� و���9، آ��
�K?وا ��#<�/رات �(

ا���� ا���I 4 ا�/�] ;
�C) ا�<�3] و�(  ا�<�� 

ء �YQ� [;�<د ا�

ت ا�	�Y
وا��Vن �<�

 ،
7K#/��ه
 ود��/# ا�<�3
��I" #��وك �(���

� ا��<�/رات وا�><��و�" وا��Kآ�� �(4 ا*�Kح 	�

�ة 	��� ا�  ا���� 	�/ي 5#
�ت uوا ���# )a#
���5K1 ا�# ��I  )3] و��I (Y 

 مها سليمان يونس 
 العراق/بغداد  

 احسب لكل زمان عهد لريادة علمية، وسخركم اهللا لهذا الزمان
 

، و�=�آ  R ��7ا��
دة �(��� �  ا3u) ��� ز#
ن �7
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 ���)� 
ً<�? e/ن رواد�	ان  ا��#
ن ;���ة ذآ�
 ���  ا�# و	C/�� �(�ات ا�>�;��)�� ��u/	و

  �K9�� �59 ،""ا���� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3

دة ا��آK/ر ا<� [�

ل ا��Kآ] ��� ا;�? ��
��

 ��وا�
	�	] ا�?Vء ا���" اK9=� ;�ؤ�7K  ا�>(
�ري، و;�و39/ر ; @�
و	���ه  ا����ي ;�و39/ر #

 ...ا��;�� ;��� Y,، و;�و39/ر ��� ه
رون ا�=(��
  �	�^u 4)� ح�K*ا-  ��K3?
�	���� VYب ا�

78
دة  i>�وا��آK/راe 9] ا�>
�  ا�>�;] ;

�  ا�; ����5	 ���
<# s9ف و���
�) وا�C)� ���


 ا�>�;] >��
�م 	C/�� ه�ا ا�>(  ا�7
م 9] �=	- 

 �<; 
�<i دآK/راة و#� ���

ت �<#
? 1# s�3>Kا�
 eرا/Kآ�ز�
رات ا��3� ر��� ا���� ا�>�;�  -ا�

 (Cا�<�� وا�  )<; �K7�
ت وا��(�
ت ا�<#
a)�
/5; R  �I
�
9 	, ا�<�3] �>5� �8اآ
ت #1 ا����

s�9/Kوا� �T>�

آ  ;Ck د� . و�
 

 إخالص حسن عشرية  
  علم النفس التربوي

 

 سنوات على األقـل   ١٠أتابع منشورات الموقع منذ  
 

 �># 1*/��</ات �(4 اF*� و  ١٠أ	
;1 #<�/رات ا�
 T># ء
�Iح إ�K*1، ا*/���" �(4 ا��
أ��8 ا�5


ء و �Yا�<���3" #" أ "�TK=��ر�) ا�K� �Iو�Kا��
��
Tkدل ا�=��ات و أ
�K� ��>ا�  )� �)Y و "�

 5)<K�إ�gاء ا���K/ى ا�>�;] #" ا��/اد ا�

�
�>(/م ا�<��3 �#� ا�<�z 9] ه�ا ا���K5ح �;  
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 i��TK� @و آ�� ��9] #��ان ا�> ?
u "# ,3�)I
 [Kا� }Y

ر�
ت ا�=��
ر�7
 ا��=��j ��* �K ا���
�ان و ��8ا �� ا��=�K 9] ا�

 عالء عبد الواحد
 علم النفس  

 ال تنسونا نحن اطباء فـلسطين
 �#V��وا 
 ا�>�;�>K#9] ا "�T)=�ا�4 ?��1 ا�

� ا�4 #" ��73 ا�(�� و��� 9] ا�<7
ر و�u/ا� ,�ه

>K#

 ��] I>/د روادا �(>(  9]  ا��*] ;��)�

ا�>
�  ?�اآ  R آ� ا�=�� �(4 ?7/دآ  و��" ا	/?, 
 G�u "�C3)9 ء
�Yا "�I 
I/3>	 � ان [�)C;  ا���
 V9 [3�>ا� 
>�
a# [9 ��Lا�<�5 ا�� [I
<I 
>Iا
5�م 9] ا�>( Kا� ��� 
  #�ا?1 و� #_�3
ت 	_#" �<

 نعيم الشيخ
نفسي  طبيب  

 نشكر لهم كجيل الحق إرساءهم لركائز مشروع علم النفس العربي
، وأ	�<4 أن �<�aل ا�
���8ا �(�5��" �(4 أ�

 [)�� #" ا��Lاء ا�<�zي وا�>��K�F  إ���  ^Iأ
، إ�4 ?
I) ا�K>�ف u�K5� ا�C�IF;, ا ���	ا��ي 

دة #" �K��إ�4 إ�4 أه�ام �(  ا�<�� ا�>�;] و ا

�>n7  ا�	ا��k  ءه

 ���I �7  آsu� ��a إر��، آ
��آ
�� #��وع �(  ا�<�� ا�>�;] و#�ه  �=�/ط 

�ان����" ;�7ا ا�K7�  ا�K/ا�Z ;�" ا�

 خديجة وادي  
 أستاذة علم النفس
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�����א���������א���������������א�ذ���������������������א������وמ�

 

  

 فـاإلنسان قد يحمل راية جيله!!
 


 	�/ن ���
ت 	����ي #�gOKة ;���
ت 	���� �ر;

 ��5ب #" ر;1 *�ن. �� ,<# ��
ا����y ا��ي أ	�
 7
 �" ا����; (Kأآ [Kا� �����
وآ<P أ��9 ;
 
ا�>�;� ا�<��3 ا����zة ا�7a/د , وا�</ا�

Zا/Kرات �(4 ا��
ت وا�5<)CKيوا���Kوا� � 

 ��
وا��*
ء. ��<<] 	/*�K# , P���ا أ#
م ا���

 , ��>/ري ;Oن }�8 (Kت أن � أآ�
ت , وآ��Z/Kوا�


ص Zن أ*/ى #" وا;� ا��/�	 
I
�uت أ
�ا��(
ا�gF . و	> "# P�a	�aو�<
 �(�K* 4 ا���Tورات , 

ف C)K�ت , وإ
��=�

ع ;K�K�qت , وا
�>#Fووأد ا


� 9]  ا�IF" وا���3ات. 9��<�
u �K5Iب #" أ�
  g "#أو� , و 
7><CI ول أن
�I , [;�<ا� 
وا*><

ت. وآ  n;
3)� ً>�<K# 
7�#�I @ذ� �I<��ه
, و;>

�ا��
ت ,Kر ا�
�K;ت , واV�/ا� �
>Z ر��K	 


ت. و��n) �" و��<
 , أن ا�9Fاد ��
��
; [>nKوا�
 "# 
>�9 
# 
#
�
ه� 	aKIات. و�a<��T<>/ن ا�


 آ/ا#" ا�L/ر>�/Zوأ 
I3(\ �" ?�ور>Iات. و
 "#_I � 
>IOرات. وآ
 ;��IO ا��^��Lا� 
><;
و#<

ل �?Fت ا
*
Y نO; رك�I �و , 
>I
3Iوإ , 
>3�IO;
 i��TKوا� , 
7>� ���<K)� �� 9] ذاتٍ #_ه(ٍ=K	 �*

 �/Cا�� (3�Iأدوات. و "# ,K�)# 
�; , 
7;
"# 
�/I را , أو
�KIأو إ 
I/>?  ا���5�5

7
ا�3َ�<>T	  ا���5�5�/Cأن ا�� eأرا 
  �ات. و#
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�/ع a# �L���<, أن �� e�u/� ن
3Iqرادات. وإن اqا

 �9, , ا�9Fاد ه  ا�5�رات. و9] ا�>
�  ا��ي Iأ


ٍر �(4 TKIت. �79 #" إ
ا���" Z<>/ا أ�z  ا���آ
 
7IF , �/C1 ا��>T� � (ه��
�(� ا�TK/رات؟! 9
 �T��  �

رات. و;�" ��K;qا��ه) و#<�1 ا  a>#
9
ت , 
3�
��Vم , 	13K ا�; �z>� �kو� ��<�
;


م �Fا [Iأوا f�)K�
ه
ت , و	a	qب ا�C^	و

ت , وأ*�اC����
; i?
I ز�ت , وآ�
>K�
; 
7u



ت. و9] وا*><Tn>�5�م 	�
وY ,Y/ا;�� ا�K# 

 bIأ  jر [�
�aا� ��ا�>�;] ���� ا�>
 1>T	 ة أن�Z
<�
ل ا��?Q� "��
ت. و� ��Y�5ا���ا�


�Vت. �Kا� �ي إ�4 ����K7	و , 
�I
3Iا إ�a#
��P5 ا�5�وات. وا�>(/م Iا��#/ز وإ P5�3Iإ 
I�و�<

�وnK� 
�7
  ا�<��3 ر;Kرا� ��uت! و
#���#" ا�

#�ات! n�7
 آOي ا�IF , 
7K�

ج إ�4 #_#" ;��K�	
 , [#

 	P)#O وا*><
 ا�>�;] , 	��و 	/�I أ#�وآ(


ت. #<� " إذا ا��>) �/#
 أراد <)CKاس ا���I
 �T<; 
7
 , و4Ku 	����ه)�* 
ا���
ة" و#

 �g/K��ة , ا��
ا����
ت. 	/�I ا��ا��ة , ا�5
�>#Fا �a9 /�I 
I5/د	أن  
>K5�5u 1�Y "#ت. و


7� اFخ Kaو� �aو� , 	/�I 9] دروب ا�>(/م ا�<��3
 �#

;�	, ا�3L# [9 [آ�Kل ا�
�ا��آK/ر ?

 ,
�Vت ا�>�;��Kت ا�
*
Yو ��أ \���K� , ا�<��(
 �
5KIه  9] إ
3� , �Z
<# o7># 4ل إ�/Z/)�

*/�3�
 ا�>	
<�Ka# [9 ن
3Iqى ا�� ��/I 
ر�^u  
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7>�  a>� [Kوا� ,  ا�<��3 وا�3(/آ��#F
;

و� 9] آ� #�
ن. و���" ا�5/ل أن �O# ت
�ا��	

�ت ;�رادة �9*/	 �* �<�aا� 
>K*
Y , د�
 1# 7<� و#3_و�� #K/ا59�; 
7�?�K	 أن P�
CK�إ


د*. وه�ا �(�, أن �>�ز Tا� �I
3Iqا 
7K�
ر�

ن , � أن >K#qدة وا

 ا��>/ر ;
��=� وا�3>>���

��� ا�����ة uFوا , 
�� ا�3(������رع �9<
 ا�

 .���
�>�a وا�<�5 و	�IO) ا�^; ��و?�, ا�
 , �
nف وا��7�

ن ;��q
���ة 9K# 
�/�I 1>T	

 
�3
ب *�را	7Iوإ , 
7�g/	و 
7)Z/ا	و 
;��Zاره
 �(<�7 ا�>�;]��K9 .��
 �7I [9 ا���
ة ا�=

 o#/K�
رe و#
�, ا��K� 
>��L	ا�<�3] ا��*�اق , و
 !!,)�? �� را��� �3
ن *Iq
9
ق. 9� ا�

 

 صادق السامرائي
 العراق  /أمريكا  

  الطب النفسي
 

 ودول في عالمنا العربي  حققَت ماعجزت عنه جامعات 
 
.. ا���
ح..  �ا�;�اع .. ا��^�(.. ا���T.. ا���

 .. 	��5 ا��k.. ر9>��^Kء.. ا�
C<).. ا��ا�
 ....
7	�
a#و 
79
�Yو;�� أ 
7�
�4 ا�8�
اVkFق ;

 ��" أن �5
ل su [9 ر��� ا����� 
ه] أ*� #
5� #" ا��#" � �
ل .. ;>���5] ا��
�� ا.د. ?Z


وزa	..  �
� [9 Pَ5)ّuود و�ت �9, آ� ا��5/د وا��

ت ودول 9] <#

��aت �<, ?# Pَ55u ...ء
 ا�<5
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         # P55u ... [;�<ا� 
>��
 >�aة... �79 #" �����
[I
7Kا� ��
ه�ة ... أ?zا� eار ه���K�ا�4 ا 
<��? 4<3I أن  

   

 عبد الرحمان ابراهيم
 الطب النفسي

  

 انتزع احترام الجميع باستحقـاق وتقدير يندر ان حظي به احد في الساحة النفسية العربية
 

�/ذج ا�>�ب Iا��ا�1 ..ا s��Tا�
/�
ل ا8
رآ@ ه�#@ واآ�� �9@ ا�<�3
��I"..دآK/ر ?

 
7�uوا 
7K5)k ��Zك و��5@ ا�#�3�ي �����
 9�<��

رت �7�/5  ;Iا 
7IF y59 ���..1��aا�


�>5/ل..;� 	
�ا*Z.. ت
�ا*Tا� ��وا8
�P ;�<7  ا?
5
ق �K�
; 1��aام ا��Kuع ا�KIا 
وFن 9
ر�7

  ا�<��3u
� 9] ا�3uا ,; [zu ر ان�>� ���و	5
# �L9] اآ 
I/د� 
�� ��;] 3�I] ا�>�;�. آ<	_# "

�ق T� ر/#Fو��" ا..

د�
 و	5<�# ا�4 د�  ا����

 ..ه��ا Iر
��
; �=T9] ا� P�I 
>Iا:@�/* 
7�)�
 s�>� ا�>�;]..ا��ي  �
ه/ ا�>�� ا�>(�] 9] ا�>
 
���V# ,K" ا��و�رات 9] 	�ف ���,. ان ا���{�
 "�������"..��" ا����اع وا�;Q� ردة
Y ا�>�;�

7�
I7  و>Y/� [9 P�>ه" ��#7  ا�/� "� ،@�
L#ا،  
 .s9�K�� /)�ء ا�
�
7I  ا��O; s)Cن ا���F �=Tا�

�/ذج ا�>�ب I�7ب ا�<5] ا��ا*]..ا���s ا�Tا� 
ا�7

ف.�� V; �7I @� [K��#.."��I
  ا�<�3

  

 قـاسم حسين صالح
Head of Iraqi Psychological Association 
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 ما سيجعلها منارة لعالمنا الحائر 
 


ح �Z [9 /  9] ا����3ة ا��ه��)Zا/��
; }>7	
� ا�=(s و �� �a3# ار/a; 
رآ�� ا�<�aا� eه�

�� ، ه<
 ه
دي ا����� ا��
��ة إ�4 أ*/م ��
 ا�<�/�، و#
 �^��, #�L ه�ا ا�a/ار #" >����
;


ت و#" ���<، ه
ج 3�I [9] ا�(�/ق ;�آ) ��I
 [Kا� 7<{�" �(��� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3�ا�

 Yر
9
�>�� �</ات ا�� ،[I
Lا� 
� ��اج �5�ه*/	
 
>#
7
 �^]ء و �<�� ا�s��C �>5/د أ#aال وه�� �



�4، و#
 آ<	 R ء
ن � دام و ا	�T و #
 آ
ن إن 8
 �R ��n ا1C5I و ا�T�I... ا�K�*/K<] ا|�

5
�Yة K�
و�ا�kرات ا��
 ا� [K	K/ج ا�>��ا����
، و أ�<] ;��@ */�, }�^��/ع ا���
�(4 ا���� آ

 َآ�aَََ�ةٍ ًَ���َY ً�
�4" َأَ� ْ َ	َ� َآ�bَْ َ�َ�َب VًَL#َ ُ2R َآِ(َ<	 

 َ7)ُZَْأ ٍَ���َY : ِء إ;�اه�
�
ِ;Pٌ َو7َ�ُ�ْ9َ
 9ِ] ا�23َgَ 

�24 
Iذ
K�أ�(  ه� ا�></ان #" و�1 أ P3� و ، �


ل �
�] ا��آK/ر ?nا� 

وي أم ه/ �9ح ز#�(<kا��
�ة و ه] أن uوا a�K>و ا� ،
و�kرات ا��
�<�
;

 s)C>	 أن (a� أو 
�Ku (T	 
و�kت ا��
�ه�e ا��(

�s ا��=� ��
� ا�=�u/Kورد #" أرض ا� �/ن، و *

 ��Cا� �9] ا���3�K �" ا;" ��
س أن ا��(
 "*() ا��_#"" و ��Cة ا��aو ا�� "R �ه]"�إ�, إ

 �3(/آ, و أ*/ا�, <I

ر ��g "# @1 ذ��K� 
#
 s)C>� �  )� dو أي ،..��u/Kا� ;�	 "# L<�>�ا�
� ��� �, ر�/خ أي ?�ور 9] �u/Kا� �
 #" آ(�
أ�


، و ;;�Kق ا�
���و ه]أ�g ,� 4?�� � [�
K� 
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ء، و آ  #" �5 9] ا�3)C>�
���وع ا�; ��><�ا�
7
د ;��ي ا�5Iض و Y/اe ا�<�3
ن #" ذاآ�ة K?ا


I] #" ا|� ا���Lا� �C��
; [><�، ه/ ذاك ا���
 Pْ2LKُْ?ا ٍَL�ِ�َk ََ�ٍةaََآ� ٍَL�ِ�َk ٍ� " َوَ#Lَُ� َآِ(َ�ا����

7َ�َ
 ِ#ْ" َ*َ�اٍر" إ;�اه� : � 
� ، 26ِ#ْ" 9َْ/ِق اFَْْرِض َ#

، و إ� <�Y ح�K5�
;1 #" روح ا�></ان ا�I [)�)�	

 4)� �*
5
ت ا�<
س 	��Kم ��" 	<)C>�7
... و 9�/�
 P�أو� [Kا� 
رآ��ه�ا #" ;�آ
ت ه�e ا���� ا�

 �Ckا�<�� ه/ أ  �
� ;Oن �<; (�/K3�  � "�;Vaء �
، و ا��CKق ��/ا��1 �I
3Iq�9ع #" ا�>(/م ا


ه�ــــــــ "أي ;�5�5 ا�<�� �	s)<K ;ــ"ا�
 ��3�  �K5	 أن ����9
 و �; 
9�	 P3�� �I
3Iqا

/م #�L ا��(�3 و �(  j/رe �9وع أ�kى #" ا�>(

دTK*�و ا �

ع، ;� و ا��3�K?�س و �(  ا
>?Fا 

� و أZ/ل ا����> و Z
5�و �(  ا��Vم و �(  ا�
3
ن و Iq7ُ ّ ا� 
5
رن، Fن آ� #��(  اFد�
ن ا�

�ات u1 و# ,)�

ء 	�>gأ e�ّ���ُ و �_ر*, أو ,)n��
 .."�I
3Iqا 
ه����  "ا�Z [9 �k�ا��/ن �


 آ�
�Lu" ��ب و "uــ/ارا>K>�# "ت ا����ــ

e #/�/ع ا�<�� a	 
Iرؤا "� iT�I أن "��)3#


 #" ا�K>�ف �(4 آ� ه�e ا��</ز >K>�# و ،@�
ا��
 eءة، ه�
C<� ا�#Fا eء ه�
�uرة 9] أ/k��ا�

 
7IOف"، و آ
�PT دور"ا���ـــّ5	 
رآ��ا���� ا�
 ��� b�K�	 رضFر ا
C*أ ��� 
75
 ;�3ا?7�)�K;

7K)uو *(  ر 
وي ا��3ّ
ل ;��T ا�����kا��  )* 


�3/دان ; @�

 و #�I
C���; و ?/اد 
���#O; دق
Z

7�ة، أ*Vم 	�ل �(4 	</عKa� و �
�� اV*Fم ا�
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ر��" أ?Vء ذوي ��kة *�� �# "# <;
I ا��ؤى
� #" أ�^
ء ا���� أو #" uودة �  ��" أ�<# P�/>�

ز aIإ  zه�ا أ� �
، أ� ُ�>ّ}7  �8>�  )<� 
رواده

؟!! أ*/ل ه�ا ;
�=T/ص �(��" �>
I/ن ���)�
 K� "�u/?7/ن >�<# #/)<�� �Z/K)� "��#ّFا

�
ل، 9� �7<� أو �<#
a� ��" أ�^
ء ا���� و ا��
�ا #<7  uأ "�
	7  ، و #
أ<#
� رؤ�
ء أ*3
م 9] ?
�K3/ى ا�>(/م ; [*�)� ,	
�I
�7a/دe و ;�#�; �=��

دى ;ـ " I "�� [	/Z  أ� 

.. ه<>Iا�)�; ا�<��3

3
ه  	 " 
ه
 ا����>�K	 �L�; #/z># ء
�Iإ
 ���(@ #" ��kة أآ
د�	 
�; 
>	
<#
? 
و 7�9

K� �a7># eآ� ه� y�^� ه] و
>K#�ا s�)�K9] ا�V
 49VKI 4 أن)� ،

ره�LK�و ا ا�7a/د ا����و�
،

�b ��أ�<=�
ء ا|�k ا�T*أي و إ�)� (T<Kا� 

، و ��
�k ات��Y آ(, �>�ف  �
9>(  ا�<�� 9] ا�>
 
و�, ;��
د�>KI أن (a� "[�#/�/ع "ا��<o7 ا�>(


ء.. و I���5K3I " ا�>5�� آ���ة و ;K/ا�1 ا�>(

�4 أن ��
رك <	 R لO�أ ،
I] 9] #��3ة ا����Lا�

 [kاء، و ����ح أ��Fء اV#ة ا��/kq7/د ا? [*
 C�nات ا�/ZF 1�K3� /ل" و ه
�?" ��ZFا ��
ا��


ت ا����، أ*/ل �, :" رj  آ� ��Z 4)� ل
7>	
 P*/و ا� �7a�
; ��^Kا� ��
د� و آ�
�) ا�T�ا�

3
بu 4)� و [T=ا�� @;
3u 4)�  
أ��	@ أ��	<
، وا�Z أk] وa7I ��I 4)� [���u@، و 	�5" ��
nا�

 
رآ��
� 4��e�7� {ّ�5 ا���� ا�<	 R نO;
 
>��

رة �>># 
7)<a�� 
# eد�;K/5�9, و #


Iد�/ا �k� و ،�
Yqا �] �(4 ا/�� ا��
��، و ا�
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 ."���
� رب ا�> �� أن ا��

 إدريس عبد السالم شاهدي الوزاني  
 الطب النفسي

 

 امال في تحقيق فهم سيكولوحي للفرد العربي
 

  

 �a<� 4Kء ا�
� #" ا�>()Lا� e4 ه�)� � ��ا��
7
ري�Iى ا�# bZو "� [I
3�  ��
Y P>آ �># 
7;


ت #/)<��#P آ7�K  9] ار�
ء */ا�� ا�=K�وا
f�C>	 � ع/�8 ;
L� �>(  ا�<��، آ
I/ا ;��
 ا��

 4)� �; �T�ا� ����5(]، اذآ� #<7  � �(4 � �kا�;
9] #�
ه��] وا��<
ء  ��gO	 �Lا��آ� وا�آ ����

 ��uا. د. ا :,K�3K9] ا�<�3] ا��ي اآ�<�ا�
Kل ا�
�8، د. ?

ء ا�?Vء...��� �آ4، وآ� ا�>(

 ، ��9 /  7�9 R رك
; ،���5K7  / ��  #<4 آ� ا��
 P�K7  / #>�  . ;�أ�] اذا اه<# �Zا/Kا� [I�<3�
 
��zI ) ع
�K?�ا�<�� و�(  ا  )<; ا�# ا�>�;�

�ة ا�# . ;�ون 	�7  ���/�/?] � 
>n); ( 
�5��C	و

�] ور*] #>�K� [9�/ل ر;�><
 ا�4 �K?وا

 او�4 ?
#>] ز7#>� [)�a3	 �># P)�� .......���
 
3�ة �, وا*>�a# ا�<�� ان اآ/ن  )j  35;
 �(  ا�<�� ��
�5
 وآ  78�ت �(9 4>��C	و

  ��<Kا� P�>� وآ  	�
�a5] 9] ا�<�� وا���CKا�

�9ة "��8 ا�>(/م I لVk "# /ا�1 ارى	و;��  ....


ذج �ا�<��3 ا�>�;�" ورواده
 ا�<
# [9 V	�  79 s�5���u/�/] �(��د وا�5�وة...ا


���وق ا���د� و ; 
># 
I
� ا�>�;]، ا�
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 ��
�K?�ا �;�� �9 وو?/د "���/�/?�
5Lوا�
�# 
�)�
 و���)� 
>�aI 
7; 
I�kة" اذا ا��

 �3
ه���<<] ا�� bآ� ...... 
��

د�
 و ��TK*وا

دة ا�K] �=�ت aا� �Iا���5
�ت وا���/ث ا���
;

 P�<� �3�I دة
7
 آ� #
 9] و�>]، اذ آ
ن �] ���
 9
5Lا� ��Iا�<�� و  )� �
ل *�kاد 
#" وراءه


ل� آ� ا��<#
a�
; [*
�K�
ا�K]  ا�<��3 و;
 PY�K8ا �<#
7
 #" ر�
�� و#�آ�ات ?�)� P9�8ا

 ... [<�Ka# �?/�/��� �ان ودرا����ة وا��
ا��
 ��  آ� #V� ا�kذ R  �)<? ...�Zا/Kا���� �(4 ا�

�ا ن.��
ح ازده
ره
 ا�>(�] 9] ه�ا ا�K�#و  

  

 عائشة عبد العزيز نجوي
  علم النفس

  

 فنحن بحاجة الن نطور مرجعية خاصة بنا
 

 ��uر ا/Kآ�;/دي أ�^ً
 ان اg<] �(4 ا*�Kاح ا�

ن ���ى ا�</ر 9] ��; ��ا�>� O9رى اI, #" اFه
�4 ���/ن �, #" � �ا��<z/ر ا���5) و ��� ا��>�


�i و 	5��  ;>} ا�>Vج T>/��9 ا�	ة 9] ��
9

دة ا�/�] ا�>
م 9] ��� 9
�q
���4 ا�<���3" ;)�

  ا�<��3�Tا� ��
 ا�>�;] ;Oه>��
� [9 
و دوره
 sgوا 
Iا .����K(�  ا�/�] و ا��1 ��;] �Ka# 1>Z

 "���
Tkء و أ
�Yأ "# �9
� آ/ادر آ?/� ,Iا

ح #�L ه��ا aIq ع ا�رض
5; b)K=# [9 ��3" ��ب�I


 و >; Z
k  �ن CI/ر #�?>�?
#��وع 9<�" ;�

 آ>�ب #1 ا|1�I [9 "��k ا�����>��
3
ه  ;I 
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 و ا��Kuام ��Kا� ��
k 1# .

 و ��kا	<>�)<; 

  

 نديم المشمش  
 الطب النفسي

 

 ثرةأحوج مانكون اليه في بالد قد ضربت بها المنون واضطربت أحوال أهلها لك
 

 ا�V3م ا	/?, ;
���� وا�>�9
ن>���اد #n; "# 

9� #��3ة �� ���K�7� ا��ا�1 وا�a4 ه�ا ا�)�

 �(  ا�<�� ا��ي ه/ أu/ج #
�I/ن �ا�>( , ���

7
 ا��</ن وا�P;�C أu/ال ; P;�� �ا��, V; [9د *
أه(7
 ���Lة ا�(yn و8�ة ا�^yn , و�  ا�=�ا;�" 

�9
ت ا ,��I�اب ا�kر و
��
.�kاب ا�ً���k 1�;�� 

,"��<K��ة ا�=
���" وا�I" ا�aI 1� وأI] أآ
ذ ا�

 .,K>�# "# [;�<ا�  �
<�
ود�/ة ا��ا��" �(=�وج ;
 . و��8اً 

  
  

 أمل ابراهيم الخالدي
  ارشاد نفسي

 

 اقترح انجاز مشروع لـ" االستشارات النفسية عبر االنترنت وسكايب "
  


ي #<� ���ة �</�># "# 
 آP�K ����� ا�����ات آ
 
 ا��ي ��K9, #<� ار;>Iوا ،
7� ,3��O	 �>�
 ،
T;�K#
���C9 ،(C9] ا� 
��
C9 ا����5/د، 	(

 �</ات >K*�9 ا�<�3]، ا�4 ان (C9] ا�
TK=�9
[I
9 ، ,	�;
L#و ,K��? ,�9 P9�� ،�I/	 [9 ��aا�  
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ا*/ل اI, ان ا�وان ��] �i�T ه�ا ا����وع ه/ 
 )#
 آCk ,� 1^	5/م �(�, و	 )#
#��وع #_�3 آ

�ى . �5/م �(4 ه�ا ا����وع �;<�zة ;>��ة ا�
 "� G��)� 3>/ن�  g ،�ن ;, او/>#_�
;, ا��Zا


ن ا*<
ع 	�/�� دا�  �, ، واI] ا�#
; ,Iرى ا
 	b5 �(4 ا#/ال ا�/*b وا��آ
ة 9] ��
7
ت #?

ا�>
�  ا��V#] او ا�>�;] , و��" �a) ان TI/غ 

 و;
ه�اف u/�Y 

�  #��و�<�#��و�
 آ
#V وا�i ا�
5
دي ان ا�<�3
�I" ا�>�ب ، �a) ان K9] ا� �)u�#
  7� "�� 
� آ)u����/ن �7  دور ا�
�] 9] ه�e ا�


�ت ا���
ة 9] ان �_�gوا a# 4K8 [9 ا آ���ا��g
	
��)�Kا� 
 ا�gت #�ر��
ت ا�>�;� آ<�Ka� ا�

 s;
 9] ا��5ن ا�3�;�nت ا�
<�Ka�ا�<�43 9] ا�
�ا ا�4 �/#<
 ه�ا , و;��@K�# 
 و���ال 	
��gه

 �7aء ا�
Cj 19ن ا�>�ب 9] ر/�I
3
ه  ا�<�3�

�>�5 ا�>�;] #<� *�ون ; ��K�ا��ي ا b)=Kوا�

 ا)�/Y 
رات ا�<��3�K��ز #��وع �ـ" ا
aIح ا�K*
��� ا�PI�KI و��
�) " و�(�Kم آ� #�
رك 9] 

 

 و��/ن ر�>7I
a# #�5��  ه�e ا�=K; ا����
 "�K�
3; ��" ان ���Kع آ� �9د 9] ا����� ���)�

��78
 وه�ا �n<] �" ا���Kع ا�<5�ي اذا  VL#
3] ;3
��K" آ�  120ا��Kم �I [�
Tkري او ا
�K�ا

 �5� 
# V; ���)� 
��78 Vk�9 د/I ان "��� �78

e د�   �9000" a	9] ا [��اورو u�K5#] ه�ا �

ا���� #" Vkل 	�>�� دور ا�<�3
�I" ا�>�ب 9] 
 ، �#V ان �I/ن I�" ا�<�3
�I/ن *�وة )u��ه�e ا�


ء وا��)C<ص وا�VkV� 
�/ذ?I ح 9<�/نVZ�9] ا 
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 ��
س ا?>)� 
>�Cا� ����kV" ...ا�Iاك �I/ن *
 ��a<ا�داة ا� eرة �" ه�ا ا�>(  ا��ا�1 وه�/Z


 ا�
ل >K*
��" ان 	i)T ?�ءا آ���ا #" ا�� [Kا�
k  و�� [� R  �� ا�7�ا�

  

 احمد العش
  الطب النفسي

 

 واالجتماعي والنفسي ت عديد من األفـاق للتواصل العلميبوابة فتح
  

��" �(4 ه�ا ا��Tح �
5��� ��� ا�5Kآ� ا���� وا�

ل �ا�>(�] ا��5 ، و�(4 رأ�7  �>
دة اFخ أ.د. ?

 
<��? 
>>�; PC;ر ا��Kآ] ر��� ا���� إI, ;/ا;
Cل ا�
a# [9  /اء #" ه�ا�<�3] أو �(  ا�<��  (

 [�9
ق �(K/ا�Z ا�>(Fا "# ���� P�K9 ;/ا;

�] وا�<�3] ;�" آ� أ�^
ء ا���� وO3I Rل �K?�وا

 . �7  ا��K/ق وا�زده
ر

 فهمي علي
 السعودية  

prof. of psychology 

 بعد أن فرقتنا أرادة المستعمر أوال ثم أرادة الدكتاتوريات
 

q �8ة
 ا��آ�ى ا�>��
>�VCIق ا���� أر�� �@ ;

ت �(4 ����Kوا� [I
7Kا� ����1 ا��#Vء أ?aو�


�Z] ا�<�� TKkء وا
�Yأ y;9] ر 
ح ه�e ا����aI
 �
ت و;>;/<Tا�  jر  �

ء ا�>�I1 أ��ا�>�ب 9] ?

�� أو� g  أرادة <K3�
 أرادة ا�>K*�9 أن 
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 [9 ��ار ا����K�
; [	
�>�
	/ر�
ت. 1# 	Kآ�ا�
5�م ;7a/دك ا�=��ة ?>(7
 R 9] #��ان Kح وا�
a>ا�

 1��� ,Iأ �9
 وا�>�Tا� �#

	@ وأدا#@ ;�>3u
.(�a#  

 وليد عبد الحميد
 الطب النفسي

 

 بكة العلوم النفسية العربية اال البوصلة السليمةما ش
 


ت #�T�
; )L�K�
ت ا�>�;� ا�<�Ka� ا��Z/Tk ان
 #�k 4ج ا�
K�	 ��
وا��/ارث وا���Cا;
ت ا��3

4 �
�  �(  ا�<�� و�(  )� "���
 #" *�� ا�5��?
 ��8 ا�>(/م ا�<��3 

�] و#�K?�ا�<�� ا

 9] ه� ا�3(�)Z/ا� ا�� 
ر وK59  ا�>�;�Y�ا ا�
 s��9 ����	 ح�K*ا?1 أو #(� أ�	 V; م
وا�4 ا�#

 آ���ة #" ا���TT=K" 9] �(  ا�<�� �/�a# "# ���
 "Y/ر ا�
C*أ 9

�] #" آ�K?�و�(  ا�<�� ا

 و	�
دل �(=��ات ��ا�>�;] �(�5
م ;�را�
ت ?
(I
a9] ه�ا ا� )Tت ذات ا�
#" أ?�  وا��را�

 ...ا�<7/ض ;
���د ا�>�;] ..

 باسم عطية
  خدمة اجتماعية

  

 تتويج لعطاء وجهد لم يعرف الكلل في خدمة االختصاص على امتداد العالم العربي
 

 ذ�@  –و*� ��I] آ��Lا أن أ	
;1 #��3ة ا����
 
*V�� ��ى ا�3</ات ا�>�� –ا��Tح ا��ي و�# 4)�  

 

 عاما من الكدح 14إنجازات    »شـ.عـ. ـن«الكتاب السنوي الرابع:  43



 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

 4)� ��
nا� ��
>�.. و 9] ه�e ا���
�ا�

 أن I<3) ا��^� Fه(, >�)� (a� 
<��? 
>�/�I


ل .. ���s د ?Tخ وا�Q�  ���Kوا� ��K�
; ,?/KIو

دف #" ه/ أه� �,, وأرى 9] T� s�K3#  ���	 وه�ا

�a# "# �Lد 	5��� ��=T, ا����  ;� 	o�/K ذ�@ أآ

ص �(4 TKk�ا #�k [9 �)ف ا���<�  � �
ء و?7C<�

�اد ا�>
�  ا�>�;] وا�K/ا�Z #1 ا��#Vء K#ا
 
ن 	7<{���ود ا�u 4C=K� ا��ي ��L�
ون ا�<Kوا�


ل –��  �? [kا��/ام  -أ e�7; ()5ا� "# 
>3�IFو
5�مKوام ا��; [	
�>� وا�s�9/K ا�>��ة �(��� ..و	

,	
 R و;�آ�uم �(��  ورV3وا� . 

 لطفي عبد العزيز الشربيني
  الطب النفسي

  

 من اجل المشاركه في احداث التغيرات االيجابيه في المجتمع العربي
  

 "#،،، 
�7# V�ان ��8, ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�, �
 [9 ,�;
a��ات ا��nKاث ا��uرآ, 9] ا
��ا?� ا�

�1 ا�>�;] وا��Ka�5�م ا�Kاع وا��V#] #" ا?� ا�;
 �?�
ه�ة ا��
ر �KIا �<; Z
k ز
a��ز وا
aI�وا

 [#V��ا�>�;] وا 
>��

ق �CI [)� eوا��>/ز
�ارس �
�ت ا�د#
ن VY "�; [Kuب ا�u ر
�KIوا،،،،

 
و�a) ان 	�/ن ��8 ا�>(/م ا�<��3, 9
�V او���
 ,�;�<�
7�#V��ان ا��>/ب ا�
 9] 	���� و?��
ا�
3
ر ?�ا�  �Iه�ا ا��>� �73  ا �L# 1 ان�C�
و;

3
#i وا���] Kد و�/دي ا�] ا�
^�ا�><b وا�><b ا�
 و	3/د ;��3, ا��/ده/ا����, ;�" ا��>/ب ،،،،،
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1-   Zي ا�>/ا/K3# [)� ,;�aKا�  �ا*�Kح ان 	>

ت �K<��� -2ا�>�;�, ��
�	
ان 	�K/ن #/�3


ت �(] ارض ا�/ا*1 u�K5�
ع -3ا�K?�د ا
�Kا�
 �
ت -���4/ن آ� �
م 9] ;(u�K5�
ت وا��Z/Kا� ��I

 [#V��1 ا�>�;] ا�Ka���1 �8ا�i ا�a� /K3�># [9
 �����

ح 9(�  آ� ا�#<�
ت ;a>ا� /�I م�5Kا� "#

1>���
 . ���7ا ا�#� ?�>�" ا��
ه� �(5

 امير عمر حسين عمر
  علم النفس

 

 إن شدوت فما شدوي إال صدى لقصيدة من شدوهم
 


#�<; 

ذا أ*/ل 7#<{#  [9 R رك
; 
>	�	

ل أ�*
�ة �T5� ى�Z �وي إ�8 
�
 إن 8�وت 9Iره ، أ
�أ�

 
>K#F �=� أن � ��
ل #" 8�وه . ا��L#أ ا�>�;�
 
ل ا��Kآ]. ا���� ا�>�;��
ذ ا��آK/ر ?K�Fا

�ى Z PI

 P?�k إ�4 ا�</ر آ#�>� �(>(/م ا�<��3
، I=�4 �(�, ا�^�
ع <3K�Z [9��ا�<
 ا�>�;� ا�


ا��5K()، و��" ;>/ن 7a;  g R/د  9] ر�
ح Z��ا�<

ل �" �^�1 �7
 و;s�9/K ا��آK/ر ?�)� "�)#
ا�>

� P�	 4Ku 
�اهZ [9 
<��? ��K3>)9 ،19ا��
ت ا�;�
 
7�/u ور�I 
 ه/�>� P5)k [Kا� د�  ا����

��* [3�I اك  وأذآ��K8F19 ا��ا �j (أن أذه "��k|ا
3
ه  ;, ���  ه�ا I أن "���
ا�3</ي وه/ أ*� #


ل وإ�4 ��9@ �
دآK/ر ? R رك
; . �z<وع ا����ا�

�
م دا�#Fا.  

 حمدي فؤاد عبد اللطيف
 ب النفساستاذ الط
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 أتمنى أن ينشأ معهد مختص في علم النفس االجتماعي
أود ه<
 أن أ��� ��  �" �>
د	] ;
��آ�ى ا�>
�8ة  

 ��8 " ���OK� ور�ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�" وا�
 9] ه�e ا���Kة Z
k ,دVة ا��
�u [9 ,�<)	 ا��ي


ة I
<�7
 ا�>�اق و;>� ا�; ��� [Kا� ��T<ا�
2�# ;7
 Vkل  [Kا� <��� ا���3aوا� ا�<��3

�اد �K��ة ا�K9 Z
kو #�T>�ا�>5/د اFر;> ا�
 *

دي وا��_س وا��TK*�ر ا
T�ب وا���وا�

�
Cت. وا���
�Kj�وا [�
�aت ا�/� واqره
ب وا�
 
7�9 
�وه/ #
 ��ال �>
I] #" آ/ارث أ�kى ;

 �3) ;, #" 59�ان �7/�K	 
 و#��
 ا��3���
Cا�
 
7Iإ ,�T=ا��  و5u/ق ا��/اY<, وا���ا#>Yا/�ا�

ء �(  ا�<��, �)� 
7)��K� 
ً5u ة� آ���ة و#>5�7��


�]. إن�K?�ء �(  ا�<�� ا
�
	�   و#<7  �(;
Kآ

ت #" ?7 و	_�8 #/)<� #" ا���ة 7#�
5� ��_	

 ��
9 إ�4 ا��3
 , إ���
�K?�وا ا����Vت ا�<��3

7># [I
<� [Kا� �9 وا���{
5Lوا� 
د�TK*�ا 

 ��I [9 �)<ا� "# ����; (�3K	 
ا�>�اق وا�K] آ(7
  �)��>] 9] �ن. أر?/ ��  و�>aا���د ا�>�ا*] وا�

��������  ا���  و�a�
<# [9 s�OKح وا�
a>ا� "#
#��Vت ا�9Fاد وا�uFاب وا�5/ى وا���
م ا����" 
 �z<ن ا�/>? Z

I/ن #" 4K8 ا�>(� , و;=<�

 �T=وازدواج ا��  وا�3
د�����وا�<�?�3 ا�

تZ
TKk�ع ا/>K# ��� s��9 ���K� ح أن�K*ا�\, ا... 


�] ا�>�اق و��رس ا�/�1 �K?�9] ا�/ا*1 ا G����
 ذ�@, إذ ا�<a�
�3] �(>�ا*� وا�>�ا*] و��� #>

 ���� �(4 أه� s���� ت
5� إ�4 درا�K�I 
>Iإ 
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7#
 ا��
Lu/ن ا�5� [Kت ا�
���د�/ن. أ	�<4 ا��را�
3
ه  �� [�
�K?�9] �(  ا�<�� ا �K=# �7<# O�>� أن
 eا�>�اق 9] ه� 
5�هK�� [Kت ا�
5��  ا��را�	9] 


 	�ال # [Kة وا�
I
<�ا���Kة و;>� آ� 	(@ ا�
 
>�<8 i�
T� م�5Kح وا�
a>4 ��  ا�>���ة. أ	K3#
 #1 ا�/د ووا�9ا��Kuام��3aوا�  و�K#V, ا�<��3

 كاظم حبيب
Prof. Dr. rer. soc. oec. (phD), D.S  

  

 أتمنى أن ينشأ معهد مختص في علم النفس االجتماعي
 


I, و	>
�4 �5/ل 9] ��� R إن  �uا�� "�uا�� R  �
;
�َ(�ُ ْ َوَر�ُ/ُ�ُ, ََ� ُ2R ا 39ََ�ََ�ى/)ُ�
;, ا����  ( َوُ*�ِ ا�َْKآ

�nَْ)ِ َوا��7َ2
َدِة َواْ�ُ�ْ_ِ#<ُ/َن َو�Kََُ�دdوَن ِإ4�َ �َ
ِ�ِ  ا�ْ 
 Pرا� [>Iأ R ��ُ(/َن ) وأ78َ<ْ	َ ْ Kُْ>ُآ 
�َِ; ْ ُ�ُ}��َ>ُ�9َ

 f�>�g� ود�u ��j "# ء
C� ,ء
C<4 9] ا�)�Fا �L�ا�
 @K*و "# [C<	 @Iل, ا
�
ذي ا����  /?K�ا @���

�(, ا�>�ة #" ا��?
ل, إن �K� 1 أن�CK3� 
و?7�ك #

ري #>�K9] ;@ وا=K9دوا�] ا "# �ن آ
ن #<� �7

 "Y/أن ا� 
7��P درو�
 آ��Lة و#" اه)<	 �5� .(��*
  ��
L#أ  #�
ا�>�;] �زال *
درا �(4 و�دة ا�9اد آ
. إن �K��8  ا��/*�ة 	�<�<] ا�#� ;
�uVK  ا�>�;] 
 Pرو�
9 ,� "��C<K# 

ون ا�>(�] ا��ي �ز�<<Kوا�
 "# P	
; [Kا� �Iو�K���ا ��

 ;�4K ا���>�C�


��

رغ ا�K� ��T/ا�Z #1 ا��; 

 �zK>Iه>	
�u ت
 
�اهuات ا�* 
�ا�k/ة ا�>�ب وI<�7 #<7 . وآ(

 "# ����� R @59ب. و/�
8 ا��
8 4)� 
��># @K)�=	 
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�
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 @)� ا�>�� و;
رك R ;@ و;>

 

 عادل كراني
   استشاري طب نفسي

 فهل للشبكة أن تكون الصوت الجامع للشتات العربي؟
 

 
7	
إ�4 أ��ة ا���� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3، ور�
� �>�� �</ات ��? s)C>�; ��8
�K)� ً4u�# ا���ام

 ا�>�;� �(>(/م ا�<��3 أ�kى���)� �، وه] ُ	>5َ

ل �� "# ���<�

ؤل. 9�Kء وا�
?��

Q# ��8ى ;�	

 a7�; 7((/ن� �
��آ) #" ;>ُ; s�� "#و�4 وFا �
ا�3
�ى � 5Lز ا��<� 
�; "�u/# ،ا����ى e�7� س
�uو


 آ
ن أْ*َ�مَ �(�, ;�ءًا، و� # ��ا����� ا��_�� ;Oه
 e
5)K� إ�4 �/نٍ #></ي ،�^5�

نِ ;��q/ى ا�ح �, V�

7�ا� #" ز#�
Vء آ�ام آ
I/ا ر9
قَ در;, ;
�، إن 8
ء R. و�>(, ;
ت ��? ��ة. 5� 4��9ٍI
3�وا�

5
م أن CKI(1 ;/ا*>� ور?
ء �
�) 9] ه�ا ا�>�#" ا�
 �ُ<ِ�َ 
�� �)�� Ck ي�إ�4 ا�>7� ا�5
دم، �(4 ه

 
، �(4 ا�K/ا�]. 	/*<>� �<; >� "�وام "ا����;

ن ا|#" �=��" ا������ ا���3/�/?] 9] أن 	i�T ا�

� �VYw�ت ا�����Kة �َK<�ا��Vد ا�>�;�، وا���?1 ا�

�>(/م ; ��3	 ،55ّ�# ،)#

ت 8uو�C; ،ة���aا�

،1�Ka� ا�9Fاد وا�#�k [9 ،
ً#�* 
  ا�<��3>�
 /�I ،"�#�*F4 ا��واد اCk [9 ،ا��>/ب "# 
Iو�3/ا
 
�# 
3
ن و���� �uFى ;<Iqم ا�=� 
# .��># ��5K3#

4I ا�9Fاد �	 
�� و��ّ� 9] رآ" ا������K3". و7#ّ�5�

#� ا�7a/د 9] �K� [<3ا� "# �; V9 ،ل
a� 9] ه�ا ا�
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)L� ا��7�;�وح ا��/رى وا�K/اs9 ;�"  4،ه�e ا�
9، و�(/م 
 ا�<��3 آ�T9] �(/م ا� "�)#
ا�>

 G�اف، ورواد ا���Ku��9, أه� ا 
�; ،ٍ#
<; }�>Kا�

ت. و� ;� #" آ�3 "ا��ا��ة <#
aوا� �
ه<�9] ا�

،
ً��
u 

ه�
�� "# "�I [Kا� "j���G�u ا���� ا�
 �Zا/Kا� 
 VL#4Kuً ه] ���>>�; 
��9 4)L� ا�


، و	_��><�a	 ،ا��/م ���/K� ،ءة
 ا��<���a)� 


�K�(�� وا��_ا��، وه]، أي ; ���aا���� ا�
 4K# �إ ،
��ارهK�وا 
7�
5�� ،
7� I
�� � ،ا����

9�" أ�"  .

 �(4 ا�>�� ا����Kك  [9���7)><�K?ا

ل ا��Kآ]، آ
ن �
�1 أن ا��آK/ر ?C3" ا�u "# أ؟��I

�" �(4 اqدا# #" ا��
	i #" ا���ا�
ت، و��� #^� 

�79 �(��� أن .�z>�
رآ ا����
	�/ن  ;>ُ� إ� ;


ل �
ت ا�>�;]؟ ��8ًا �(�آK/ر ?K�)� 1#
aت ا�/Tا�
 ����
I,، #1 ا��?
ء ;�
ت إ��gو ،��(4 دورe ا��ا�

.�
�aا� b	
 #" ا��Vح وا���4، ;>/ن R، و	�

 نـعـيـم عـطـيـة
 علم النفس

 دة  لبنان / الواليات المتح

 

 ابارك لكم نجاحاتكم المتكررة
  

 
ل ا����� #�ور ��� �</ات �(4 ;�ء ا���
>�;
 ا��
رة }>7K�
ا�>�;� �(>(/م ا�<��3 ا	5�م ;

ل a# [9 رة��K�
	�  ا�u
aI  �� رك
��^�	�  وا;
ا�C) ا�<�3] و�(  ا�<�� وا	�<4 #" ا��/�4 ��و?� 


ح 9] دروب ا�a>م وا��5Kا #" ا����#  �K����  )< 
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5�م 9] Kا #" ا��*] وا����# 

ء ا��ا���" ا�^^�Vو�

ذ ا��آK/ر ���4 K�V� ص

ل و��8ي ا�=a�ه�ا ا�


ذ K��وي وا
ا��آK/ر ر��� 	���� ا���=

ل ا��Kآ] و#���ا ا�<��3 ا����ا�>�;� �(>(/م �?


�� ا���� k [># 1��a)و� .�9
 وا�>�Tا� "#
���5Kوا� 

 سمير كامل مخيمر
 الطب النفسي

 والبحثيه رائده في الوطن العربي بطرحها لكافة المواضيع  العلميه
  

اI] ارى ان ��8 ا�>(/م ا�<��7�3
دارة ا��آK/ر 
9 ا�
�� 
7u�C; [;�<ا� "Y/9] ا� e��Kآ] ه] را�

 ا����, 9]  ا�>(��,   ا��/ا��1�وا����L, وان 3#
ه
�9 ��ى ا�e/k وا�k/ات 
u آ/ن ,����ات ا�>(	_�ا�

ت 9] �(  ا�<�� ;
ن �C/روا #" Lu
ا��
�Lu" وا��

ل ا�>(�] و#�ارك a�
	7  و#�ارآ7  9] ا��VYا <�

4)� �ا�
دي ا��7{7
�دار�,  �(  ا�<�� و#�ار�, ا8

 ��  و�<
 وا�#, �>�K# ,��
>�
 ��  ;e�7 ا�>7#

�� و��8ا ��  .K3�
ح ا�a>ا� ,�#V��ا�>�;�7/ا 

 احمد سعد الكندي
 العراق

 التجربة التواصلية وإنقـاذها من المحبطات الكثيرة إنجاح هذه 
 

 �<I 4)� 4�
<	 R ��uأ  �uا�� "�uا�� R  3;
�

�gة �/#�
... ا�K/ا�Z وو��K��دة ا�<K�(, ا�


ل �
ذ ا����  دآK/ر ?K�Fوا [�
nوأ��8 ا��#�� ا�
 eح ه�
aIر 9] إ/�Tءوب وا�� 	�آ] �(4 �(�, ا�
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ت ا����Lة C���5
ذه
 #" ا�Iوإ �)Zا/Kا� ;�aKا�
  �
7
 و	C/��ه
 و	���=7
 آ��
ن *K��، ;� و	<

 [9 
 ا���آ�#>�Kف ;,. و9] ا�K/ا�Z ا��ّ>
ل دا�
 �7
 �َـ5ْــــٌIإ ..
Iو?7/د 

 وا��ي �<>�

 و#Iد��
 ,�Vk 
�
 و79�)� 
I/;�Yًة أ�	
و�ِـ5ْــــــٌ� �Kّ/ج أ�

   و�(��  #��ور �>��  #��/ر

 ملهم الحراكي
  طبيب نفسي

 

 االبتعاد عن القضايا الخالفية في العالم العربي واإلسالمي جعلها تشكل عنصراً داعماً للوحدة واألخوة
  


 ا��/*�ة ، >K��8 ���K	 
رآ�# ��Y ��	
 ��/�/� وا�I
Z��
; �3K� ا����/ا��>7
 ا�>(;

)K=#  7� 
ً�=� 
ً�9 وه/ #
 ���� 	�اآ�<�
u] ا�># b
 "�TT=K�
�Lu" وا��)� �3>�
ا���3/�/?� �KK�/ل ;
 ��ر و#�?1 ��/ا��>7  وأ;�
7g  ، و�(OKآ�T# 4إ�

د �" <K;�ء #" ا
C<�
 ا�>K��8 ,; ���K	 
# 4)�
 �#Fا [#V�qا�>�;] وا  �
�9 9] ا�>V=ا� 
�
ا�5^

�ة واkF/ة u/)� 
ً�ا��ي ?>(7
 	��� �<�Tًا دا�
#
^Kوا� ، 
ً�7# 
ً�9
5g ًا��)5	 P�آ� 
7Iوأ Z
k "

 . دا��
 #" R ��  آ� ا�s�9/K وا�3�اد

 زيد فريح جاسم الدليمي
 علم النفس

 تحمل مسئولية الشبكة وحده وتجاوز ذاته وهو شيء نادر في العالم العربي
 

 واه )�^��
  �_#" أر�C/ أن ا�3>
دة ه] ا���Kام ;
 

 عاما من الكدح 14إنجازات    »شـ.عـ. ـن«: الكتاب السنوي الرابع 51



 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

، ا�>�ل، ا���م، �uا�� ،�C�/ا� 
ت ا��^�(��
ا�K/ا�1، ا���T، ا��)، ا�Kuام ا��ات وا�kF. وأن 

 �(/Z/ل إ�4 �
ر #�Kاآauأ ;
L�إ	�
ع آ� ذ�@ ه/ ;

ز، ا���
، وا�3>
دة 9] 	�5aI�ا��ات، ا s�


ون ا���
ة.<Kوز ا��ات وا�
a	 ،��/}3�إن 	��� ا�
 . أه<4ء ��8��9 ا�>(
5Lس ا�

رآ ه] أ���وا�
 
���ور �5� #" ا��#
ن آ; ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�

ل ا��Kآ] ا��ي �اه<{7
 أن #_�73
 ور��73
 ه/ ?

)�^��

���Kام ;; /C�أر �وآ��@ s5u  s5u آ(
 e�uو 3#{/�� ا���� ���	 [9 ��9 ا�>(
5Lا�


در 9] ا�>
�  ا�>�;]!!!!!. I , وه/ 8]ء	وز ذا
a	و
 [	

ح 1# 	��a>ز وا�
aIV�  K#ا ود��k R اك�?

  و	5���ي .

 أحمد عكاشة
Psychiatry 

 

 جهد ونشاط عظيم يدركه كل من القـاصي والداني
 



ل وآ� أ�^�
ذ ا��آK/ر ?K��ا �=�� ,Iا ء ا����
 �� #�ور �5<; 
 ان 	�T ا�����
 ا����� #<�  ا�

 9] *(/ب ��z<ا� I
��#" ا��#
ن ا�] ه�e ا�
 �7? "# e/�K��; 
�� 
�>(/م ا�<��3; "��K7�ا�

�رآ, آ� #" ا�5
Z] وا��اI] 9(�  آ� �  �z� ط
�Iو

آ  Ck R د� ا���� و�

 

 مختار أحمد الكيال
 علم النفس
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 نستعيد الثقة بقدرتنا على اإلبداع واإلضافة
 


ل �
ء �Qخ واO>;q.د. ?��� وا���� وا� ��ا��
�وام ا�s�9/K وأن �; ,�Iو
<ia 49 إر�
ء ا��Kآ4 و#>

 �=(b ��/ن I
#Fوأن �3(  ا ,;
�n; �K=	 � �*/ا�
 
5�ر	<; 5Lا� ��<K3I أن 
>59/� Rو 
�)� ,� Vأه


 و��� ا�<
س ا���" >� 9
�qاع وا�;q4 ا)�
 (�� �;
L#د و

?/ن ��� ?K�� 
5�ر #; 
>I/?
K��
 
>5)k 
�ا���
ة وا���� و��
رب #" أ?� أن �I/ن آ

� ��
ذ ا��آK/ر ا�<
;(43 ا���� R ا��K�Qو� 
 � ��
 � �<43 ا��� �(�Kآ�ة ;

  

 يحيى الرخاوى
 الطب النفسي

 

 أن نحافظ على هذا الكيان العلمى العظيم
   


ذ ا��آK/ر K�Fام ا�4 ا�KuFوا ���5K) وا��آ� ا�
 �� 4�/�9
�� دا��" ا�Fا 
>	�	
ر��� ا���� وأ�

Zا/Kا� �<I 
>�)�  �� و?� أن ��
� ، Fن ا��3
�1 ا��>/ب ، a	 ا�>(  وا��</ن 
�	��ق ا��>/ب ;�<
�I ,; 1K�" أ�^
ء وأ�
	�ة ��8 ا�n(/م KI 
وه�ا #
 4)� �9
�I ء أن
��8
ب ا�>( "�I ���I @��� ا�<��3
 �?

ع ��K?أ �ه�ا ا���
ن ا�>(�4 ا�>�z  ا*�Kح �5

	�ة وا��#Vء �Fدة ا
��1 ا�3a� 78/ر gVg آ�  �و�>


�ى/ا�>(�4 أ�
ء ا���� ���G ا���  ا��<ى/ا�^�
 �Zا/KI ,�Vk "# وا��ى  �z<4 ا�� ��7ا ا��Tح ا�>(
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1# ?�
ه�ة ا�>(  . 

 لي السيدمحمد ع
   علم نفس بيئى وصحة

 نموذج مقـاوم خالل عقد كامل من الكفـاح في اجواء القهر والحروب والتفرقة
  

�/ذج 5#
وم Vkل �5� آ
#� #" ا���
ح 9] ا?/اء I
��ار K��ا P)<? وف�� ....*��Kوب وا���ا��75 وا�

 ً
�T�    �
n� رة�<K# ازرة_�
ت أZ>) وا���^Kوا�

�ة.... #��وع ��#V��9ي 9] ا?/اء ا�_ [�)

 eوم آ� ه�
7
I] �(�ا�� ا��ي *Kا� ....5I
k
 �kO	 وع وان����ورe 9] ا�; 
ً>#_# ا�?/اء ا�3(��
 
4 ��ك ا�7)� �
رe ا�4 ا?�
ل *
د#... أ8�g [>?


ل ا��Kآ]...�? ��
>���s ا�Tا�  

 محمد احمد النابلسي  
 الطب النفسي

 

قدرات األفراد، بل وتفوق ما تقدمه العديد    بالكثير من األعمال الجليلة التي تفوق
 من المؤسسات

  

 [Kا� )�)aل ا�
��Fا "# ��L��
; 	5/م ه�e ا����
 "# ���5�#, ا�>	 
	�/ق *�رات ا�9Fاد، ;� و	�/ق #
 ��8 [79 ،�>7� وا��� وا�>(�<#
aت ا�
3�_�ا�

  9] ا��><4 وا�>��.. و	��k ه�e ا����<#
?

����L #" ا��7a/د; <;
K�
رة #�L: ا��aات ا�

�ان ); b)K=# [9 ����ات ا�>(	_���ة �(K3�ا�
5��  و	�<] 	 ،
 ا�>�;�>K5C># [9 Z
kو  �
ا�>

ت �T=ا�� "# ���� #" ا�a/ا��، 	���  ا�>�� ا�>
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 Iاز/K� ا��CnKا�<�3]، ا� ��ا�K] أ�gت ا�>

u] ا�>�� ا�<�3] (ا�C) ا�<�3] و �(  ا�<��)، >a�

�ارات Zqا ،��� #" ا��K) ا�>(��5��  ا�>	
  ا��ور��� ا�>()a�)� �zK>� ا��Iو�K���ا

 ا��{/ن واuF/ال ا<;
K# ،(Kا�� "# 
 و��jه�;�<�
 أu/ال <;
K# ،
7>#  ا�a/اI) ا�<��3Z
kء و
�ا�>(

 ��ا�<���3" ا�>�ب (#�L ا���و3�9/ر ه
رون)، ا�>
 #" Vkل��

 ا�>�;� ا���
^5)� �*
� ��>��  آ��ا�>

 (Cا�<�3] وا�  )� ة�	
�F �/>K�5
�ت ا��#" ا�

ء 9] ا��ار�" ��" C<7  ا?�ل ا�)�
ا�<�3]...ا�\. 9

 وا� [K	�K(�  #" و*b وراءL�L�7/د ا�aا� eآ� ه�

ذ K�Fا 
;�ة #" ر��� ا����L#ار و�Z�; 
�دا�

  ��
ب ا��j [9 ...,<# "#آ] و�Kل ا�
�ا��آK/ر/ ?
 
7�)� 4Kرادا�/� و4Ku 	=�ج #" i8 ا����)�  zK>�ا�


ر�: ــ  ، أ*�Kح �(4 ر��� ا�����K��ا 
7K}و ه�
� #" ا��/ا��<�
;  أن �K  ر;y ا�����Iو�K���1 ا*

  K� ��
# ��
�# ��zI ا����7ة TT=K�ا�<��3 ا�

�i ا����.. ــ أن �K  ا�	�
ق 1# T� 
ا�	�
ق �(�7

ا��I/�� [�� "�TT=K/ا #<�و;�" 9]  ��د #" ا��#Vء

ت �8اآ #1 أ*3
م �(  ا�<�� *
;Vده  �>�� ا	�
  ��
	7  وذ�@ #" أ?� 	5<#
وا�C) ا�<�9 [3] ?


ت ا���#�k 
7�)� s�K�ُ ��
# ��
�# ��zI � i�
T�

ح ���آ
ت اFدو��
ت  ا����.. ــ أن �K  ا�3#�)K3�وا�


دة �V�wن �" aا� �?
KI�ت ا
3�_� و;>} ا���Cا�
..
�i ا����T� 
د�# ��
�# ��zI 
	7  �(4 ا����aK>#   

 مصطفى حسن حسين
 دكتوراه علم النفس
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 بنيان مرصوص ورؤى تتناثر في سموات الوطن العربي كنجمات ال يختفي ضوءها
 

 ��/>K�
; �7aوا� 9�<�
�>(  وا�; ��^K	 ات/>� ���

�K/ا�Z ا��]ً ا�5/ي; ���
ن #�Z/ص ورؤى  وا��>;

 [�K=� � ت
�a>ا�>�;] آ "Y/ات ا�/�� [9 �g
>K	

ل ا��Kآ]�? ���aرس ا�
7
 ا��K)<8 �<8أ ،
  .�/ءه

 خليل فـاضل 
 طب نفسي

 فـال يجوز أن نبق نحن في موقف المتفرج 
  


ل ��� د/ ?�	 �I>  ا�5/ل 9] أ9^� ا��?
ل �5

ع *�
دة ا���آ) ;V3م وه�ا CK�وا #3_و�� ا����

� �)=�� ,u�K�I "و� �7� ا��KK; 
���ا ا�^? ,)<�
 ���, 9] أن ���� و��" �<�� وا�uإ�4 ا��ا


ء ��Fا ��ا���/ار و#���e */ة وإ�Zارا �(4 	�
و;
�a� V9 1�C/ز أن I s�I�b*/# [9 " ا����Kج ;� 

3
ه  و�(�, أ ���د �<
 أو �(�>} أدوارا I أن 
>�)�
3
ه  #>, 9] د>� ���? PI
 و�/ آ)a19 ا�

��ار� ���ه
 أ�K3  #>] أ�7
 ا��#Vء ا��Fاء؟K�وا  

 عبد الحافظ الخامري

 شكرا لكم بحجم السماء وليبارك اهللا الجهود ولُيسدد الخطى أستاذ علم النفساالختصــاص :  
  

 [9 "��I
�Vم إ���  أ�7
 ا���ام #" آ/آ� ا�<�3
 ...o�)=إ�4 ا� y���
 ا�>�;] ا����� #" ا�>>>Yو

[Iا�>(/م  إ ��8 " ,	�aIأ 
# 
��
� "�gإذ أ
�7a�
; � ا�<��3 ا�>�;�" ، ا���/ا �] أن أ�8

 

 عاما من الكدح 14إنجازات    »شـ.عـ. ـن«الكتاب السنوي الرابع:  56



 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

4 ّ�  8�� ا��ؤوب وا�>�� ا��^<] ا��ي أ9^4 إ�
 [9 
��
j �T�>�
 اFآ
د��] (ا�>)�
 ا��7<] و�>	
K8

ق #�(] أو أ*(��])، ُ�<g R �^�; i�T  ;�^� ه�ا CI
� ا��n  ا����  �>
دة اFخ u sه

رك �(���7� ا�aا�
 
>� R eآ]، ?�ا�Kل ا�
�
ذ ا��آK/ر ?K�Fا ��
ا��
 ،

 #(u "��K/ل ;>^<>)<? "# "��آ� ��k، و ا��ي 	


ون إ<KI رف و
<KI 

 و��<<�Ku b)K=I �* 
>I
5� آ
ن 5#ُ�را � .
^<; 
وKI>(  و �L�9  )ّ<Iي ;>^<
 R ء

 ا��ي �
4I وُ�>
I] و��ُ>
I] إ�4 أن ��>TT=K�
 ��<�K)� ,K�);

ت ه/�K, وآ�</KI, و*�gq اع�Z "#

 ،�
7aا� (d? (ه
�j [9 eء ;</ر
^K3�ُ V<�# 4 ��/نKu
 �K<Kوا� ،,�Kوا� 
7># [I
<�ُ [Kا��ات وا� (��n	و ،


ر�/ن TK�  وه 

 وأk/ا	<>Iا/kة #" إ���� i�8ا�
 �
رات ا�>/��	1#  ��
<K)� [	
إّ;
ن �uاآ7  ا���

[Kا� ���nKر  وا��	و�   s�	ُ  )9 
>	�n9 
7u
ه�P ر�

 9] ذ�@ �; ,�9 P)n)n	إ� و 
>	
�u [u
># "# 
أ�

 ُ� "# 
>z*/Kو� 
>K<a�7 هK� 
>#/I ف�j 

ت ���s آ<�
�*  
>>� -
�
 ��ام - وه# 4)� 
 ا�<��3>K�Z أن

 i�5ُإ� ا� s��  � 
 	>�ت ا��5�5#�>� ,Iأ b�K�>�

ق إ� #" 8
ء ر;]... ��8ا ��  ��F5/*1 9] اK�ا�

.4C=د ا��
ء و���
رك R ا�7a/د و��3ُ�  ;�a  ا�3

 سلطان بن موسى العويضة
 علم النفس اإلرشادي

 

 والمعرفي شعارا رائعا لهم فكل التقدير واالحترام  التواصل الفكري
 

��� ���5Kا���� وا� ���a; م� � �3><] �/ى ان ا	5


7�)� "���
��" وا�5<� ا�^
ء ه�e ا���� و�(4 ا�
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�����א���������א���������������א�ذ���������������������א������و

 


ص و?>� TKk�وي ا�� �;
aر ا�
gا "# 
7� 
��
 ��9  7� 

را را�><9] 8�<�ا�K/ا�Z ا����ي وا�

 �Zا/Kار 9] ا���K��ح ا�K*ام �7  أ�Ku�وا ���5Kا�

�] �(  ا�<�� وا�ر8
د وز�
دة a# [9 "�TK=�;�" ا�

 f�>�
; s)<K� 
��9 Z
kوات و���ات وا�<	_�ا�
5/� و4Ku ا���
ب و#
 ال ا��, #" ا�>Cا� "# [;�

 ا�gت �)kودا 
ر?�k �)K=# ات��n	ت و
�
�<Iا
 7	

7K�3�I 4)� �8  و�(/آ��# ��j�8 و
�# ���;   

 مها عبد المجيد العاني
   ادعلم النفس واالرش

 المزيد من الفعالية والتأثير والنجاح
 

� ا��ي ��آ� �(4�u/دي ا�
5Kو9] ا� � #/*1 ذو *�

 ,�)� "���
�/*1 وا�5)� 4>�#/�/ع ا�C) ا�<�3] .. أ	
 �
ح .. *a>وا� ��gOKوا� ��
� #" ا��>����و ا���

 #/)z� ا���Cت ا�
TT=Kا� �Lا�<�3] #" أآ (Cا�
 ��� ا�>�#V��ا ��7
 اFه�uو��ا 
75u �kO	 � [Kوا�
5�5 اF#� أ*� ;���L 	/ا?�ًا u [9 [Kت ا�
TT=Kا� "#

 9] #" ا�C) ا�<Z
k �)�
ر� ا�>���3] �(4 أرض ا�

م . � ���; "�C3)9ة و�nت آ

sY ا�<�ا�
ت وا���Cا;>#

 (C�
; "��K7� 	^  ا��<�
ء ه��(� أو ?�Iح إ�K*أ

دل ا�=��ات �K� [;�<ا� "Y/ى ا�/K3# 4)� [3�>ا�
 [9 Z
k )a3# ��j ن/�	 ��ة *aK3# ق�C; وا�=�وج


sY ا�<�ا�
ت آ�nة ># 

 صافي  محمد سمير
  طب عام
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 إلى مزيد من التألق واإلبداع في ساح العطاء
  

 "# 

ق O9ز79��Fا "# }>7K�
�I] أن أ	5�م ;<3�
#
5�  ��Vk  آ] ا��ي زرع�Kل ا�
�أk] ا��آK/ر ?

�� زر�, وأi�Z �_	] أآ(, 9] g4 أKu 45�ا���ر و (�Y
 "��I
 ا�<�3)�

ف ��Kذن ر;,!. إن إ��; "�u آ�
 [9 
	
�g رة�aK�ا�>�ب u/ل ُأآ� ه�e ا���aة ا�

9 و ا��<��Kة 	�=�Kا �<� - #" V�ُk ��jء- �9
9] ا�


ء ا�/Y" ا�>�;] #" ا����y إ�4 ا�^9] 9 �#F o�)=
" �uن ��
n#" [9 ٍ�#أ 
ر*; ���>G �(4 ا���/ر وُ�>

 1?/�#/�/�] k�9, و���k, ا�/ا*1 ا�>�;] ا�
�u "\���	" مFا 
ب". أ	�<4 �(4 ا����}Kآqا"

 
ص د*�s 9] ا�>(/م ا�<��3TKkت ��� أه� ا
*
3#

ص أ;�ز أ7KC�I  و ��/u/ن TKkqل �9, أه� ا
�K�


 �/ا?7�
 g "7#  ��>^7  ا��>} �ّ�
^* "# 
�/I, ر�
 ��7  ;��� دوري �(���� 
5�#/ن 	���5ا �" أ;�ز #�
 s�OKا� "# �3
�] وإ�4 #���اFم. 9(��
رك ا��ب ا�

.[	
��	 s�� 1��a)� . .ء
C<ح ا�
�اع 9] �;qوا  

  

 سلطان بن موسى العويضة
Prof. in Counselling & Psychotherapy 

 

 نفس والطب النفسيشكرا لجهدكم في تطوير علم ال
 

 (Cا�<�� وا�  )� ��/C	 [9  آ�7a� و��8ا ��Y ��	
 ا�<�3] و أ;�
g, 9] ا�>
�  ا�>�;]. أر?/ا أن 
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 و#<7(<
 �CK/ر I
5K)# i�Tو� �LآO9 �L1 أآ*/�ا�
 [9 (�/�Kا� �)�
. أ*�Kح �(��  	��3" �>Z
TKk9] ا

  ا��/*1 ا�>�;],

  جهاد العبداهللا
 ألمانيا  - سوريا  

 طب نفسي

 الفكرة عندما تتبلور وتنطلق التعود ملكاً لصاحبها وحده بل تصبح إرثاً مشتركاً 
 

 ا?�� ا��#Vء ا�^
ء ��8 ا�>(/م ا�<��3 ا� �;�<

زات aIإ ��
�
ت P55u ا���� Vkل ا�3</ات ا���Kا�
 ,��� 
�; ��
>�7
 	�s�5 اFر�� ا��آ���ة، آ
ن أه

 [>7�
ء ��8 #" ا�K/ا�Z ا�>�� �K�Kا� ا��<�
 b)K=# [9 ا�>�ب "�TT=K�وا�>(�] وا��=T] ;�" ا�
 P#
* 
7Iأ 
7�9 �z>)� P�)��ان ا�>
� . و#" ا�);

4 ?7� �9دي)�  ��
��/ح ��� Vkل ا�3</ات ا�Y
 

	, أ�^ًI
3
I]، و;�ت ?7/دe و3#
��, و#>Iا�1 إ/K;
 إ�4 ����
; �Zو ،��
�وا�� ��� #��3ة ا�F/ام ا�

  ر�=u P^/ره
 وأ�Z�P ?�ءًا #" ا��<�)u�#

ر79 ، <# 
7�Vk "# د�/ن
�K� "�TT=K�)� ا��K9ا��

=�7C  وأ�9
ره  ورؤاه ، و	/*>
	7  و�#
�7  و	
 \���	 /�I ت وأ�9ادًا
�
�
، و�3>/ن ?ًI
�uره  أ/T*و

" 9] ا�/�] ا���دي �I
"و	/�Y"" �(>(/م ا�<�3
 "��
. و� ��I
g [5)K��7/ر ا�a)7  أو�ً و�� [<�aوا�
 ���5	 
 إ� أن 	��ض �(�<���)� ���/5Kة ا��z>)�

 (u
Zو ��_�)� [T=ام ا���K��وا ��	(@ ا��/ا

ل ا��Kآ] و	��a3 ا�s�3 ا����ة ا��آK/ر �? 
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�� أ*�ب <; ,#
�5� "�	���# "�K#V<آ ��ار�K��وا
#�3
	] #" ا���دي. و��" ا����ة �<�_��� ا�<)� 


 i�T	 �; e�uو 
7�u
T� 
	�K(/ر و	<s)C �	>/د #(�ً
 ,� i�K	1 و�CK3� 
�73  7�9
 آ� ;� 

 #��Kآًًgإر

 
	, و*�را	, و	i�T ا��3_و�� #3_و��I
إ#�
 ,K#�* 
#  ��5K� Z�9 ��
>�#��Kآ. و�>� ه�e ا�

7
 أن � "��� 
 و#��
�ا���� Vkل ا�3</ات ا�
* .�#P ا���� #" Vkل 	5�#, 9] ا�3</ات ا�5
د#

 �>j  و��3)9�T=8و ��
ت �(uو�Yو ً�
�7
 أ��
أ�^
 
ً^<; ، و9] ا�/*P3�� ,3�I P ا����)Z_#و )�Zأ
��7ت "أ#�ا�<
" ا�<�?�3 و O9 " �_�#" وا*><
 "ا�

 4><��
; 
>	

 وا�Kjا;>K�/ه  وز�����
�K?�ا
 ،^��K3# ��/�/# 
ج إ�4 درا�K�	 eزي. وه�
a�ا�

�aء وا?) #" ا�3>] ا��ؤوب I�/ ا��*] ;
�>(/م آ
 ��ZO	 4)� ا�<��3؛ "��ZOK)9 ا��
�� أو�/�

5� 	C/رت ا�>(/م ا�<��3 ;T/رة آ���ة � ."[�
�ا�
�ًا �(4 ا���د ? (<Tا� "# 
7�9 i�Zأ إ�4 در?

 [9 
 K55u, ه�e ا�>(/م ا�<��3�; )#
 ا��Y
uqا

تTT=Kا� P��Zوأ ،�)K=�
د�" ا���
ج أآ�L  ا�K�	

 ًV��s ا��أ�]، وأi�Z ا�>�� ا�<�3] �<Kإ�4 ا� �LآO9
 ،
ًY/�^# ًV�� 
ر���
 �(4 ا���اه�" وا�ً��
�ًا *>3#
 @)	 
7�
^�O; � �/ PCk ا�������
 ��/ن #" ا��ور;
��7"" 9] ا��Cح Kل إ�4 ذ�@ "ا�
5KI�ا /�I ة/C=ا�

 
� �>(  ا�<�� ��)K=# رة/Z ��L� 
ر���وا�

I�
 �(>(/م ا�<��3 و�>�� 7� [9>�4Ku e ا|ن 79 [9

 73Iو )Z
 ا�/*3�I P, 	(@ ا�CK/رات وا���5ات ا��

�أت ; 
�
 و 	V�ZOً. واF#� ا�����، آً?
KI 
7�9 
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 9] ز#" ;�ا�
ت دk/ل�� ا���� ;�^1 #�ا�Vت ;��

ا�Y/)� PI�KI" ا�>�;]، ووP)Z إ��, ا��/م ;��@ ا��  
�ان و	</ع ��#" ا����K@ ;�" ا�>
#(�" 9] ه�ا ا�


زات أآ�� aI�; >39 >� 
ت، أن 	���K ا����TT=Kا�
 ا�>�;� �(>(/م ا�<�3و	�/ن C;اة �ـ" ا��ا/I" أو  �

 " �g_# �<�; "  ا�>(/م ا�<��3����  ا�>�;�C;ا��ا

ت<�Ka�3
;, �(K3# 4/ى ا�u )3�� �5g(4 ا�/ا*1 و�. 

  سامر جميل رضوان
  علم النفس اإلكلي

 

 نفحة من اهللا علينا كباحثين فى المجال التربو®والنفسى
 


ل 	=TT] ا��*�s، إ�5
ء a# "#ى و�zI أرى #" و?7

�b  ا�^/ء �(4 ا���/ث� و��
ل "	<a# 49 ت
وا��را�

 \�)� �z>I أن iT� � ,IF "\�ا�<��T" ا���و��" �(
ا����ى �(4 أن آ� #" ��TI, ا���و��" �>�� ;T/رة 

�ة uو \�
#�. إّن ا��	 
� �" ا|�k ;� أن ;�<7)T�>#

�4�TI b ا��\ ا����ى �
 أن 	�
#� و� آ)#
�K#


ت ا�K>( . �#� إ�5
ء ;/<Z جV<� _دى	ا�^/ء �(4 

ل ا�<
در a� 49 ه�ا ا���>?Fوا ا��را�
ت ا�>�;�

 " e4 �" ه��
�CIإ "� 

 ا�>�;�. أ#>K}�; 49

ل a�
 آ�
�Lu" 49 ا�>�)� R "# ��I /79 " ا����


رك و	5�س وأ�^ً
 ;�^�  ا��K;/ى�	 R �^�; 43�>وا�
 .,�)� "���
7� ا�5?  

 

  سليمان عبدالواحد يوسف
  عصبىعلم النفس ال
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 جسر علمي لتواصل االفكار وتطوير البحث العلمي في الوطن العربي والعالم
 


رة �"  �� ?�3  ان ��8 ا�>(/م ا�>�;� ا�<��3
 "Y/9] ا� [��] �K/ا�Z ا��9
ر و	C/�� ا���G ا�>()�

 [I
3I�3(/ك ا�
; "��K7�)�  �
ا�>�;] وا�>
 ��C	 ن
; 
م آ��(��
.و	���3ا	, و	����ا	, ... 9
�ه
 ا�K] �	<�@ آ��3 ا�>�م ��
a	 "�; م/�آ� ا�7
 �
*  و� 	<4Ku [7K 	�/ن �5�K	 ت
.... وا���Cا;

  Z/� دة
���  4Ku	K�/ل �Kن ا�>�;] و�
3I�ا 
7;
�ة uم ا�>�ب وا/���" ... ان ه�

�� ا�>� "� 
7;
  7	
� �(/آ�
	7  وا��Cا;a	 ى�� e�u7  وا	
I
و#>
 �C;و  )�
 	/�] ه<
ك �>�
9 .. ,;
�K#  7وا#�ا�

 �Iوا�� 
ت g/ر��T=8 ��/� 
�و	>�C �(��ا�] .. #
��" رده
 او ا��C�3ة �(�7
 ا� ;5�رة� � P?
 ان ه

 
7� 4�KI�8 و
7#
 ا�>
� 
رك �(����I ...I
��� R
 Pa�
5�م وا�CK/ر 9] #>Kا� "# ����7
 ا��
�و�>(


 ا�>�;�IدV; [9 ,)��
�] و	>�K?�ا�3(/ك ا . 

  وليد فـاضل العبيدي
  باحث نفسي

  

 بعد أن خابت السياسة في توحيد النفوس العربية
 

�1 ا��#Vء ا�>�بa� ��Y درة
��� و ;? ���  4)�
 9] ا�/Y" ا�>�;] ، ��7� ا�<��3 ا��T�
ا�<7/ض ;
 ���ة #>(/#
ت �(�
�اد *�F �;�� ه�e أول #�
و�
�ة �(<�5 ا��/?/د �� ا��?
3� ا��	 
�ة �(7�
�#

ء ا�<�3
u "��I/ل وا*1 ا�C) ا�<�3] 9] �YFى ا�� 
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ت و #/)<��/م ا�/Y" ا�>�;] #" ا?� 	�
دل ا��
7�� و �>� ��5(� ;�7ا ا��Oن ا�K3# ث
إ��اد أ;�

ا�>(  ��(i 9] 	��\ ا��>/ر ا�5/#] ا�>�;] ;>� أن 
4>�� ا�<�/س ا�>�;�. أ	�u/	 [9 �

;P ا��3k  4)�

 ,; ��� 
�
د و�/ ;
��اى �>�Fاء ا�58
ء ا�>�ب إ;Fا
 4Ku P�
Y "����ا�>�اق #" 4�/9 و ا��Cاب ا#<] 8


ء. �YFا ���8  

  مها سليمان يونس
 البورد العراقي و العربي في الطب النفسي

  المالحون المحترفون الذين يحركون شراعات السفينة النفسية في وطننا العربي
 

� رب  ����" وا�VTة وا�V3م �(4 ر�/�, ا���
ا�>
 PT)kا 
ا�<�] ا����  ان ا�R "# s�9/K, واذا #

 9�<�7
 ا��nف #" ا�I�ا�</ا�
 وا��3ا��, وآ
ن د�
 �?
5 ا�=��ة وا��را�, وآ
ن ا�7	9] ;/ 
و�7Zه
#�(, ا�ر	5
ء ;
�>(  و�(>( , وFن �(  ا�<�� ا�ن 

 وا�
>Tوا� �#
<K4 ا�5() 9] ا��رة ا�
aK�
 
�?/�/>�K) ا���و 
5<�, و�ن g/رة ا�#�/#/د�Kوا�

 آ
�K� PI/ن # 
>�)� 

ر79<���Cة ;� ا�#�5K�ا�

�
�o ا�KI b��/	 �/� [Kوا� ,را�
ت وا���/ث ا�<��3
 
�P 9] آ� #��ان, 9
I<] اراآ  ;�s 9] ه�e ا����?
 ا��uV/ن ا���9�K/ن ا���" ���آ/ن �8ا�
ت ا���3<
 
<��? 

 ا�>�;] ا�����. 9(�  #<>>Y9] و ا�<��3
s9/�� R وR ا�>� ��z�  و?7/دآ  #�
رآ��	 bا� . 

 

  عبدالفتاح الخواجه
 رشاد نفسياال
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  أعمال الشبكة ونشاطكم الدءوب الذي يستحق الدراسة كنموذج
 


ل �
ل ا����Kم،أ	
;1 أ��أk] وز#�(] ا��آK/ر ?

�Y  ا�Iو �ءوب ا��ي �K3�s ا��را� آ<�/ذج ا�����

 .#

دي 9] آ/آ) ا�C) ا�<�3] و�(/م ا�<�� �� ��j
� ��j أن �] ��
ل #>�  #" ?T	�ا y;ا أر�Iأ 
وه

 أر?/ أن 	�5(, #" أ�k@ ر#^
ن ��)� 
;
K� @�)�

:[)� 
��9 �L�K� ا��ي�a4  -  1ا�)� 5� أ�kت ا�����

>K#F s5�	 
ر�^u 
7�3�I 
75
 أه�ا9	
�  {<;

 (��5	 
7�
ل ا�>(/م ا�<��3 #" أهa# [9 s�3ا�
ا�C) ا�<�3] و�(  ا�<�� إ�4 ا��/اY" ا�>�;] و*�� 

 /. 7>�; 
��9 "���
TkFا y;د  -  2ذ�@ ر
aإ�

ء �Iوإ [;�nا� i)CT�)� �;
5�ا��i)CT ا�>�;] ا�
  K>آ �./ و*�?�K# أو )�Zأ ;</ك #>(/#
ت ��;�

�
ل ا��>a  و ا�a# [9 "�*
5� ?>(K  ?/دة ��� .i)CT
 
ر#Tا� �� ا�>(*�ا���� واF�(/ب وا��<o7 وا�
�أ #" �# �/n)وا� �a7>�
ء ا�CkFوا�=(/ #" ا

 �L# P��Zأ [Kا� �Iو�K���ا )a�
دئ ا�<�� 9] ا��#

ء ا�>
�  ا�>�;] �I9] آ� أ "�Lu
�)� 
<?�# 
7K��8

 [Kا� �Iو�K���ا ��
��� أدل �(4 ذ�@ #" ا���
>)T	 4ب إ��n� ا��
�Lu" #" ا��)Cا� "#  �)^�; 


 {n; [9 ء
Ckو?/د أ Pzu� [>Iأ ��j .ا�>�اق
8
رة qوا�>(  ا �

ت أرى #" وا?) ا��#�?�Kا�

 9
 إ��/n)ء ا�
CkFوا �?�K/ء ا��أن  G�u 
إ��7
 �_دي إ�4 TK=# ��j  ?
5
ة #" #>K3�
ت ا��)CT�ا�

 .4><�أد�/آ  �(OKآ� إ�4 4�/9 ا��i)CT و ار	�
ك ا�
 [9 s�*�Kوا� ��>	 [Kت ا��
5� #" آ�
ءة ا��K) و ا�
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 [9 5Lان ا�/>� 
7IF ؟؟؟
7;
�ZF ا���3 ا��ا	�
 �(4  ا�����?�K�5
�ت ا��
 أر?/ أن 	>�ض ا��آ

7
، G�u أن K�*�Z  �/5K� �?�K9] ا� "���
Tkأ
 [)ZFا �>)� I
�k {<ا�� 
�ة �>��Kه�aا� �?�Kا�
 ا��د�{؟؟؟ ا�4 �5
ء *��).�?�K5/ل �" ا�I ذا
�9  

  رمضان زعطوط
 الطب النفسي

 

  وز هذه المشكالت لما استمرت هذه الشبكةولوال صبر هؤالء وجلدهم على االستمرار واالصرار على تجا
 

  @���Kوا� }>7K�
;�� ا�/د وا��Kuام أ	5�م ;
 e�7; �(�#Vء 9] ا���� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3

 5��� ����� ه�e ا����Kر وا�
 و;�� ا�آ���
>�ا�

ب <Tا�  jر ,�V#وز eآ] �(4 ?7/د�Kل ا�
�ا��آK/ر ?

 Vkل ه�e ا���Kة ، و�/���3aه  ا�� ��Z ه_�ء و?(
 
�
وز ه�e ا����Vت �a	 4)� ار�Z�ار وا��K��4 ا)�
 ،���5Kام وا��Ku�آ� ا 
>#  7� ،��ت ه�e ا����K�ا

م و	�^(/ا ;�5/ل #Fوإ�4 ا R ء
و?7/د #�
رآ إن 8

 �;�Kا� 5��� آ(�Kام وا��Ku�ا s�
9 -  <#
?
u/K�� . ا�5�س ا�

  زياد بركات
 أستاذ علم النفس

 أكاديمية تفرض وجودها بقوة وعلمية فـائقة وتساهم في التواصل
 


ل ا��Kآ] ا����Kم، u^�ة ا��#�� ا�>��� �ا��آK/ر ?
 ��ون ;, ��8 [9K3	 ا��ي ���Kأه<{�  �(4 ا�...

 و��Z، و#�</ن ��  <;
K�;  ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�
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�ر Tا� ;
uى ر�� �/م #<; 
ً#/� P�L	 إذ �Zا/Kا�
�ت j 5�5�9 ...
7; 4)�K	 [Kا� s9Fا���� وا و�>
��8 ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;� أ*�ب #
 	�/ن إ�4 

 �� 	��ض و?/ده
 ;5/ة و�(��5 و	3
ه  أآ
د��
9

ت ;O��ع #/)<��ث ا�uأ  ��9] ا�K/ا�Z ور9� و	5
 
>��
� [9  �� �a3� ف
TIw)9 ...��3وأ��3 ا�

 1# ...���K�ا�>�;] ه�ا ا��Tح ا��^
ري ا�>(�] ا�
9
�# s��K] وا�Kuا#]  

  عبدالرحمن ابراهيم
  لبنان -سوريا

  الطب النفسي
  
 

  م النفسية والتربية واالجتماعيةنشر وتطوير وتوسيع افـاق البحث العلمي في العلو 
 
 

5��� وا��Kuام  Kد وا�/�
; �<�# 
د*Z �/kا ��	

ل ا��Kآ] �
د ا�a(�� ا��
�� ا��آK/ر ?K��ا�4 ا
 e�
درة #" ا?� اVYق ه��
#�ة وا�n�ا��ي رآ) ا�
 ��/C	و ��I 
�k/K# >�Zا�� ��
درة ا�>(��ا�

 و	/��1 ا9
ق ا���G ا�>(�] 9] ا�>(/م ا�<�3�
 .[#V��ا�>�;] وا  �
 9] ا�>��
�K?�وا �;�Kوا�
  K� [��] اآ
د�)� [5K)#  ا����)a�G�u ا��P ا�

 �5u [9 ت
?
KI�رب وا
aKدل ا�=��ات وا�
�	 ,�Vk "#

ب ; @��; 
>8�# �;�Kع وا�
�K?م ا�<�� وا�ا/)�


ح K�I�ون #>, وا
<Kوا� �kV� ت
TI�/ار وا�ا�
@��	��� ا�s��C ا�3(�  وا�5/�   �(�,.... وه] ;

 Rو ....>�K# ��4 ا)� �
ء ا����5K3 ا�/ا�>�� 
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.
7#�
 و��	7
 و	5>K#ا ��k ,�9 
�� s9/�  ا�

  محمد اعراب  
  علم النفس

 

  لقد حباك اهللا باإلرادة القوية و العاطفة الجياشة نحو تخصصك و علمك
 

 @Iآ].ا�Kل ا�
��آK/ر ?)� ��a�Kو ا� ���5Kآ� ا�
 
qرادة ا�5/�; R ك
�u �	5/م ;>�� آ��� و 5�. 7#
8 I� /	TT=@ و �(�@. إ��i �] أن 
�aا� �Y
و ا�>


ت: zuV�
م ;
�#�اض ا�<��3 / 1أ*�م ;>} ا��Kا�ه
، آ
ن ذ�@ 9] ا��5ن �#V�qا �اء ;>�T ا�<7^;

  �
�/ن أول #(Oa 9] ا�>)3�
 أO�I ا�#�>� 1;
ا�3
 [9 
�Q#�اض ا�<��3 9] ا�5
ه�ة ;��T.آ
PI أور;


 أO�Iت �. آ�)z��5 ا��5ون ا�/�C] ا�u
9
ر�� 	><] #��]) �Q#�اض  �
ت (آ(I
K�ر
�ا���

9 �اد, د#�s و u() ( ا��5ن ا��
دي ��� ا�<��3n; [
 iKK9ه�ة ا
�ي ��� *�ن #" #(Oa ا�5uا �#�Vدي).و ;>
 C�ا/; (
3I�9) ر��
; [9 أول #��] �Q#�اض ا�<��3

ل، g  ا��KIت ;>�ه
 9] إ�K)aIا >�; (�)9 (��Cا�
 �?/	 ,Iا��/م. أري أ /�I "�O9 

.ه��ا آ<�I
��O9

�#F

م ;�KهV� ة/�Z 1 ا��/م*/�اض ا�<��3 و ه�ا ا�

ت ه�e ا�T�/ة. #V� "# ا�uوا �<� �a��5� 2ا�� /

  a<�;�ل د. ا��Kآ] ?7�ا آ���ا و 5#�ر 9] ا��اد ا�

ل ا�C) ا�<�3] و �(  a# [9 ت
�)CT��
ا�=
ص ;

�>(/م ; b��<Kا�  a<���k ا�# [9 �ا�<��. �/?

�<��,ا��C<�3],ا�K�(�(<�3] و )�)ا�<��3
 ا�b��<K �ِ_دي إ�4 	�/�, ا��7  ا�>V?<�3])ه�ا

��� "o#��
ل "ا��i)CT ا��<K�إن ا.i)CT�)� [� ا�>(

 

 عاما من الكدح 14إنجازات    »شـ.عـ. ـن«الكتاب السنوي الرابع:  68



 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

u sC>ا� �u
I "# ��)� �/n� [5��/# ,� ) [3) رأ�
 n)ا� �)5I ذا
��  g .(ت
n)ت 9] ا�
�	/Z  �
� P3�

 .o#� 9] ?>� ا��i)CT ا�>(�] #�آ) و #���)aIqا
 (a�  ه] أن #i)CT ا�>(/م ا�<��3�I
Lا� zuV�ا�
أن �^  ا|	]: ا�C) ا�<�3], �(  ا�<�� ا��C] أو 

  � // .[�
�K?�آ(<��] , �(  ا�<�� اqا����3ي أو ا

ت ?(�( ��آ� 9] #�k ا/#�
ء ا���" *�YFر ا
Yإ

 (��Cا�>�] آ� #" ا� "Y/ص 9] ا�
TKk��7ا ا�
 (C9] ا� �T=	 ا��ي "[u
�
I] ا�aKا�" [Iا�3/دا

ا�<�3] #<� أوا�k أر;>�<�
ت ا��5ن ا�>���" و آ��@ 

ء ا�3/دا��I" ا���" 	=TT/ا 9] ا�C) ا�<�3] #<� �YFا

Y, ;>��", "د. أوا�� #<bTK ا��5ن ا�>���" #�L "د. 
 �
ن �3u)/(" و "د. �8\ إدر�� ���3u) ا���/ل �(�


ء اV?Fء 9] ه�ا�YFه  #" ا��j " �uل. //  ا��
a�ا�
 �Q#�اض ا�<��3 و ��أ*�Kح: * *�
م #�اآ� ;�/ث �(

 ** .G�اآ� 9] #/ا��1 ا����ا�s�3>K ;�" 	(@ ا�
  �
�] �V#�اض ا�<��3 9] ا�>)� [L�; o7># د
aا�

 #1 ا���اآ� ا�>�;��)� �L�; تVZ s)k *** .[

ر�=] �CK/ر #��3ة �Vج 	 G�; . �
 9] ا�>;
�K�ا�

Fا�>�;] .ا  �

ء #�اآ� 9] #�اض ا�<��3 9] ا�>�Iا
 @� /. ا�<��3�T)�  اFو���
��)� ا��(�ان ا�>�;�

 �#
u^�ة ا��آK/ر ا����ف �(4 ا��/*1 و �(���s ا�>

ح و ا�3�اد 9] #>@ 	��
	] و أ#<�
	] اa>�
; ��C�

.
 ا�����ة ا�K] أPI أه� �7�7�
ز ا�aIإ  

  معتصم اللبيب
  استشاري الطب النفسي
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  ى الميمون الى تكاتفنا وربط انفسنا بالرباط االستراتيجىنحتاج فى هذا السع
 

 ��
ت ا�>(#
5�49 ا���ا� اه<43�I f و?��1 ا�
 
رآ 49 ه�e ا������ وا��/^>� ا��#
 ا�3�)�وا�>
 

م , #� bا� bل ا�
� #�Vد ا���� ا�>
�8 , و��5�<;
 ���I , ���أ8/*<
 ا�4 ر�
دة ا�>(  ���آ ا���
ة #" ?

=I ء ا��9اذ ان
�
 ا�>(Iاد��ج #" ذآ�ى ا�>
#��" #" ا?
#V� �^9�ا /�I 
>��
3# ,*/3	 
�; 
I��
u "��� ا�4 	

3
ك 	<�z ا�4 آ� ��ب #" ��وب ا���
ة � , �#V��ا
 او ��را� او ا����
; 
>)k�
ج 	K�� i�)�� ا�a	
 "�I , ة
�ار ا���اك او 	<  �z��� �uآ ا���K;ا

�ا �<�4n ان �I/ن او I �5>)9�" ?�ءا #" ا��� او ه�
 <;
K# ,C�او "�Iو اول ا��� #�
درة ودرا�


ء , ��Vkت ا�<K; �ا#K�V� 
z�u e�kا "�Iو 
و	<5�3
7
 وو�1 T�=�	 4n�>� "# "�I �#V��ا 9
ز# ا�#
 1# 19� ا�<7/ض وا��I
7
 و	/��9 �9ص ا#�?V� Ck

, \#

ء �Zح ا�# ا��>�� ( 1�C�
; 
I��j) وه�ا ,,
 �) 
Iر

�>(  ... و���" 8>; ��
ق ا�=�� وا�>L�#
 R ق�Z (  73�I
; 

 ;5/م ��n� 4Kuوا ## R ��n�
 
>�	
�/ن ا�4 	���
ج 49 ه�ا ا�3>4 ا�K�I  �z<ا�

 �uا 
ط ا���Kا	�4a وا����;��
; 
>3�Iا y;ور
�9 و��k وVZح #" ه  
� R دام

;�ه�ا ا��;
ط 9>#

�)k 7  وا*�/ن� �K�	  م و�
�9>/ن ;7
 ا�4 ا�#� 
7
 4	
 ... و�(4 *�ر اه� ا�>�م 	
	4 ا�>�ا�  و	����


رم ���ر ا���ام ا�* 4)�,I
  .ود#R ��u 49  K وا#

  احمد عجيب عبدالرحمن
 وارشاد الطالب الجامعيين - مرشد نفسى فى مجال مكافحة االيدز  
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  تسللتم برقٍة الى غياهب الزوايا الصعبة
  

 [�<� �a<� ا�>���، و s��Tم وا��K��u^�ة ا��#�� ا�

 أآ" ��ِ  # ِbZه) … وأ?ُ� ��9ِ  أ#/رًا … �" و��
 
75
 ا��/ح ;7��; …IO9 ..ودًا آ��ى�u  	وز
a	  K

 

;4ء � ���" ا�/Z/ل ا��7=# [9  Kِ�<و�� … "#
 
7�9 
��� [Kت ا�
��a��ى ا�# ��� ���#Vق ا�
9Fا

و �
K5I  ا�3�
ب … #" �/د ا�T>/د ا�4 ا��n/م 
 #/<I وء و�7; {�;Fه) … ا
�j 4ا� ٍ*�;  K))3	 و

 �<Tا� 
 … ا��وا�<�>� اFز#< ا�?
u [9 …9 و [

م uا�� y�م … و/a>ا� P�7� ذاكَ ا��وق … 	�اآ�K�

 ��
�ي ا�7�Kوا� s�*… ا��  	زل... ���Fر ا
zKI9] ا
#�*K  … و 9] ا�s3n ا��وu] … �" آ� �O# ��j/ف 

 
ر و … ا��a) ا��#
د� ا��اآ<>�
و 	�7Cون ;
 [)kا�
�ت ا��/ن ا�a# ا�</ر… �a<ا� �a<� و … 
7>��

 و �jل <8Fا*� ا�	و#1  "# �	� ���#Vا�=�/ط ا�
 ��<; .. �� #1 ا��ات … ;>�ٍ�	 … �?

�9ة ��� ا��*

  �Kران … ا���aآ� ا� �C�# … ا�>(/م ��8 s�K�
 �� ا��>�� .. ا��>�#Fا�4 ا ...… ا�<��3 ا�>�;�

 (��j "#ص .. 9] زVk
; .. ����و #Vآً
 … ا��=(/ق ا�
… ���9 .. �#OK; .. 
ة ا��#�� 	�^� C� …�^u/ف #�>ً

 ���5Kا� ��
�# 4�
�] 	��5 أ�nا� s��Tم وا��K��ا�
 R ��u [9  K#ن. و د
>K#�ن وا
وا��) وا�>�9

 / ,K�
 ور�

  عبد الرحمن ابراهيم
 التحليل النفسي  -الطب النفسي  
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  اآلن قبل ان تنفصم العروة الوثقى وينهّد البيت الذي يجمعنا
  

 �=�� 5�K3�
ت ا�YFاء ا��)�� 
>;�Y �;..
I�<�

e ;ـ(ا�>�وة >�Zو �a># s�5�	 [9 ن
�K; ّ�د�	

 ��>�
#1 ا��ي I�I/ ا��,، وا�aا� P45، وا���g/ا�
1CK3	  � ا��ي [� ان  ا�>(�;�� ��jو ��8
ت ��;�

 
...). ان #)Zا/K# ات/>� ��<� 
��
د�
 و�(# ��T	
 ,Iى ا/� ,� bZو� و ،5�#, ه�ا ا��?� ���L ا��ه��
 
>	
<�* 19�I ان s�K3� ن/>a;(��K���u s, (ا����
 ,)L# "�58
� 
وs�TI �, و9] *(/;<
 أ#<� �/ آ<ّ

9 1��I ;�" ا�<
س أ��I ا��^
�� ..ا�>( ..وا��<�
 

ت �(4 اFرض. ��" #>�
�4 وأر*4 ا���O; Z
ا�=

 ,���� 9] ا��, و�(a4 ه�ا ا��?� ا�)� e
�=I
وk(5,،أن �O	] �/م �(�, �T�I/>? "# ,�9 /,..و�>/د 

دت ;, ? 
# 4T*أن ا b�K�� "�u b*/Kا��, �5(, و�


ت ا�YFاء �� ��� �</ات ه/ آ(<; ,�)� 
>3�Iا
 ��I bآ� .!��j � ب
a�F9]  وا ���aا� s�<ه�ا ا�

 
7#
Kk 1 9] �/م*ّ/I ى�k</ات أ�آ] �>�� �Kل ا�
�?
 [Kا� �7�*�Vت 	7<{ �(4 ا���a"؟..	(@ ه] ا�
�<�n] ا���ء ;7
 #" ا|ن *�� ان 	<�T  ا�>�وة 

.
><�a� ا��ي Pا��� �  ا�/45g و�<7ّ

  

  قـاسم حسين صالح
  رئيس الجمعية النفسية العراقية

  عروبتنا كمن يحمل الجمر  إننا نحمل إسالمنا و
 ��	 .eر�* e
Cوأ� e�� R ر ، أدام/Kآ�أk] ا�
 ����a	 ��8 )�
 KI>�ض ��>Iإ ،� و;>�/kا 
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Oوآ 
>K;و ��و 
>#V�إ ���I 
>I9{�ان راب. إ 
>I
 ا��/ردات ����/ن دون أن )�uو ��aا� ���� "�آ
 [9 "<�	 [Kر�1 ا�
����</ا �/ى #" 	<��� ا�K�

 ���
ر ?�<K�دة ا/� �� [9 "�7# 
إذ��<
. إن و�><

�). �(4 ا#� nا� Rو .
��" و ��" أآ�L إ?�ا#


دق �8Zو [	/kء ا���5) �@ آ� ا
 �ي و#��K]ا�(5

 
  محمد أحمد النابلسي

 التحليل النفسي    -الطب النفسي  

  بأنها معجزة هو أبلغ ما يمكن قوله ولعل وصف  
  


 ;�(/غ >3�Iأ f>ه<{�  و أهF 
����
# "#  �� (Kأآ
 ,�)� R 4)Z /ل�ا��ه�]. �5/ل ا�� 
�ه�� 
>K��8

 

ل أدو7#
 و إن *�" O; b��9آ�Lه��Fا ��k"  )�و

ت #
 أ��� ;, �" �
 أk] ا�����)؟ � أ?� #" ا��(

 7�  [9	O��� ه�e ا����? "# ,;  K�* 
�; [;
aإ�
 "# ,I/7?ا/	 
#  jر 
��ار ;�5
د	7K��و ا 
رآ��ا�

7
 و�/اbZ ا����nK ا)kآ� 9] دا
�L/ري 9] #�
K�Fا bZو�>� و ,

ر?7k ر
K3ا� �
ذ ا��آK/ر ��

��" */�, 9] ه�ا� 
7
 #>�aة ه/ أ;(� #IO;  ل
a�ا�
 1# 1;
أر?1 إ�4 ا�3/دان ;>� أ��/��" و أر?/ أن أ	

7� 9] ا�/Z/ل إ�4 	���3 5#<1 aك ا�
إk/اI] ه<

ء إ;<<
 ا����) ا�����39 ��� ه
رون.�Kk�  

 

  مالك بدري
  علم النفس
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  وغمرني السرور الكبير بالوصول إلى موقعكم الضخم
 


ذ ا��آK/ر...ا�V3م �(�� ، ;�PL آ��Lا �" K�Fا
��I] ا��3ور jت و�#/*(C)� 1 ا�<�3] و أ��kا أ�>
ا����� ;
�/Z/ل إ�4 #/*>�  ا�^=  وا��(]ء ;�� 

� �" ا�C) ا�<�3]. أ*�Kح ��? 
��� 1*/��" ا�^K� أن
 V7># 4 ��/نKu [3�>ا� (C9] ا� ��
�Fاض ا�#Q�

ء �
#/ن و *�اء �
د��". �Yوأ (Y بVY "# 1��a)�

 � ا��ا���آ  ;
�5/ة و ا�>���أد�/ R أن �
��ار ه�ا ا��/*1 ا��ه�] و 	�5(/ا 9
�s ا��Kuام K��

���5Kوا�  

  نضال السعدون  
  طب نفسي

  اليد و" الشبك " مع يد المؤسس  أتوجه بالتمني لمد
  

  


د. 9]  ��Fة ه] ا

ت 9] دورة ا���z�)ا� ��#" أ?
5
ل gأ "# 

رآ/ا 	=���Kو� �uF1 ا�Ka� �ا�>�


ت ود�/ات ;�وام �>�
ت و	�ا�3<�". 	�ور ;�<7  آ(
 
>3�)K9 "
>K��8 " وا���ح. �5
ءات ا�K9ا���Tا�


�ت. أرI/ إ�4 ذ�@ " ا����Kuوا " آ�" أ�� و�> @
 @;
�K	و 
>����(  ;/�دة #
زا� P	�zK>، ه� 	C/ل أ�
 [5)K� 
5�� 
I
�# ���Iو ،�;�<�
; "�5Y
! I�" ا�<
 
7^7
 أ�
��Z ا��#
ن! #a	 أن ��* ،ا��ات ا�>�;�

ّء أو ذه�
 أو آ<�ا . # �5
، إ� و?��� ��u �uأ "#
�e ه/ ، aI 4 ا��ي>nل �(4 أن ا��
رات 	<K�ا 
آ(7

	 ،y�^�
�، � �_ر*<] ;�<;  )uأ .  (@ ا��ات ا�>
ر9
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 أ	/?, <���9,، ه/ل ا��?/ع إ�4 ا�/راء، إ���  ?
� ا��� و" ا���@ " 1#�� [>�K�
;  ،��_�� ا��

8
�Tk" إ�4  "�>#�  K#د .
7IوO	�	 [Kا� 5��C�
;
  أ��
د 	>/د و	>/د و	>/د.

  

  أنيسة األمين مرعي
Psychanalyste - Docteur en Psychologie  

  اإلنسان يتضاءل أمام هذا الجهد العظيم المبذول
 

  KIم وأ
 R و;�آ
	,، آ� ��uم �(��  ورV3ا�
 و#" �>����"  واF��ة ا����)3��(��  و?��1 ا�

�ا ? b�=#و  =� uا�T; 1*/��9، ا�
 و��Zو ��=;
  �z<ا� �7aم ه�ا ا�

ءل أ#^K� ن
3Iqا �<aو�

 ���
5�ا����ول... ا��/*1 #/�/�] و أآ
د��] ;�� ا�
و#
 �<y59 ,T5 ه/ ا���� ا�>
م وا��K/�) وا�kqاج 
R لO�أ.��aا� (�	�Kوا� b�>TK)� ج
K�# 4><�;،��aا� 

.(�a# 1��� ,Iأن �/�59  و�<�1 ;�  إ  

  علي بن جابر الســــالمـــه
 الطب النفسي

  المزيد من األبحاث الرائدة والتقدم العلمي في ظل الحرية والعدالة
  

 � [Kل ا�
���ار� ا���� ;7a/د ا��آK/ر ?K�إن ا
 
>K5C># 
79
 و	>��7�<I [Kوف ا��zا� ���"، و9] ّL	

3�5 وأ#� ;g ة
��# ، 4>�
. أ	ً<��? 
��5K أ9^� �<
5�م Kة وا��
ث ا��ا��;Fا "# ����
 ا�ً<��?  ��

 ً
<��? 4<3I ن
K)ا� �� ا���� وا�>�ا� [9 [�  ا�>(
  

 

 عاما من الكدح 14إنجازات    »شـ.عـ. ـن«الكتاب السنوي الرابع:  75



 ���א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א������

 


 ا�/ا�1. 1# 	��
	] و	5���ي >C��# [9 
�73���K�

ذ ا��Kآ]K�Q� [K��#و. 

  منى فياض
  علم النفس

  

  نحن بحاجة الى جهد هائل الرساء قواعد أولية لمدارس قطرية أوال ثم المدرسة العربية
 

 �" Ck/	, ا�<��(gم و أ�K��
ل ا��أ��8 ا��آK/ر ?
>�، أ	��Cا��وح ا� e�9, ه� [�u3(@ و أI 4 أن

 ��
 ا�4 ?7� ه?
�; "�I 
�
 آK�; 
��)� 
�(/آ
 �ر�� أو� g  ا���C* ارس��� �ر�
ء */ا�� أو��

ر�P ا�C) ا�<�3] 9] �/ر�
 و 9] # �5� . ا�>�;�
 [9 �)K=# 1# ?<�3
ت ��;� P)#
ا�3>/د� و 	>
 Y
3�; "��� � ,Iت أ�?/9 �
�ا�3>/د� #" ا�>

4�3# P�	 ر 8]ء
�K3]  ا��I (Y  �
�K=# y3�#ل ;
 ��aKوا*1 ا� P�	 وف�zف ا�VKk� ا�zI @و ذ� [;��
 "# 4>�� و �>/ا#� 	
ر�=� آ��Lة. أ	#Fا ��/Cا�
 (C�
�ي ;aم ا�
�Kا�ه "��I

ء ا�<�3�YFء اV#ا��
 اFو�� و ا�n/ص ��Cا� �
ا�<�3] 9] #�اآ� ا���

Y 4ل إ�/Z/ه] ا� �7��F 1ن ا�Ka�) 3�I] أآ�L 9] ا�
  7># /?�I و. �LآO* �Lأآ �)��
ت ا�<�Ka���7  ا�


زات ��I�ا �" ا�
#� #1 ه�ا ا�>(  ;>�<Kا�

ل و � . ��8ا �
 دآK/ر ?�>�� أو ا���
ا��3

ل اqد#
ن.a# ون #>�  9] ه�ا
<K1 ا�4 ا�)C	أ  

  جاسم أدنوف
  سيفالطب الن
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  إن تجربة الشبكة محكومة بالدخول في سجل تاريخ العلوم النفسية من بابه الواسع
 


 إ� اq*�ار >>��� � ،eه�  ا�/*/ف ا�>���z�� [9
�u [9 
�5�5u 
 أ�Z�P وا*>;�aKا� eن ه�O; 
>	


 G�u "# @/ن آ���	أن  
7� 4	O	 
، و#��ا�>(
�اد وا�b�5LK �>/د ا��^� K#�ر وا
�KI�ر وا/CKا�

�9, إ�4 ?7/د و	^��
ت ر��73
 و���9, ا����ف 
 �L�	 �/ده
 إن ا����Zو ;�aKه� �(4 دوام ا�
وا�3
 P;�* 
7Iأ 
��دة اFدوار وا��/ا��،آ<K# C�# ا|ن

 �Zا/Kا� Pu
9
ت وأ	
3�وs)k ا��وا;y ;�" ذوي ا�

 	�s5، و�<3
ه  9] # 4)� 
<��? �9

ص 9(<�TKk�ا
 ��
 � ا�>� ا�>(/م ا�<��3، و�#�	C/�� ا|داء �=
 [9 "�TK=�
ح �(4 ا�K�I�ل اVk "# ق
�(4 	/��1 ا|9
 �3�>�Cوا� �3�>�
رب ا�>(aKا�>(/م و�(4 ا� eه�

3? s)k ��� @ت، وذ�
9
5Lان وا��/ر #" #=b)K ا��(
 
�# ،
7� C�# 	/ا�Z و	�
دل وu/ار، 	�/ن ا����

5
ق �(4 �K�
7
 و;I
�# �kO	 أن 
7� i�K� ف/�
�k/ل �
; #/��#  ا����;�a	 إن [��
ا��K3/ى ا�>

;, ا�/ا�1 ��9 ; "# 
ر�\ ا�>(/م ا�<��3	 �a� [9

eء
C� ل ودام
�5��� �Qخ ?Kا� . 

  

  عبدالكريم بلحاج
 علم النفس

  اإلبادة الثقـافية و الحضارية  فنحن على وشك
  

 [K9�<# 1# ار��K��(4 ا�  �	ر�
ب ;5a�qا ���8 
Iأ
 ,Iإ .�T=8 رة/T; �K3/ى ا�7a/د ا����و�; #
Kا� 
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ص 9] TKk�رواد ا "#  K��Zأ �
ر ا���
دة. و�5�k
9
ن #
 ��aي 9] ��<
ن ه/  �ا�/Y" ا�>�;]. و;>
 
>K�
�5 ;T/رة #��... و?C>� F#�آ ا�#�5#
�5
د أ��4 و Iة وإ�
�K(7/ن #
 ;�" 	�Cف و�#�

 G��� 
ا�V3Kم وا�/���Ck 1. و�7�<] أن �I/ن #>
�k|ح ا
aIو 
��ار  أ��
ب �9(<K�ا*(, #" أ?� ا

�9 و 
5Lدة ا�
;q" �(4 و8@ ا�ا�</ع. 9<

ؤم 9<�" �K�
;  ��)� �5LI أن �ا��^
ر�.� ار�
 R ا ��39ى/)��� و �<K/آ�: و*� ا�<>)9 "�>#_#

�ق R ا�>�z  . #1 آ� 	5���ي  Z ن/>#_��(�  وا�� 

 

  محمد أحمد النابلسي  
 الطب النفسي

 

 سالمية في العالج النفسي تراعي القيم والمحتوى الثقـافيا لمدرسة عربية ا تأسيس
  

9 و#���ة 
^# ��* ا���� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3

ل ا��T=K، وه
 ه] ا��/م a# [9 رات
7�9 وا��<�)�


ر ��
رك �9, �? �7? ?/K# [ا��ه� 
5�ه� sI
<	

ء ا�# ورواده
 ، واذ اه<f ا�k/ة ا�^
ء �)�

5���  ا���� ;e�7 ا��آ�ىKا���� وا� ���a; م�ا	5

ل ا��Kآ] ر��� ا���� ا��ي �
ذ ا��آK/ر ?K��خ اQ�

ت وا��7{
ت �z>�
ه�ا 	�/ق �(4 آ� ا�; 
u
aI iaI

 5Y

ل ��" ا��naا�9 ا�<a� 9] ا�)#
ا�>
 ، 3
ت ا���/#��_� وآ��@ ا�/زارات وا��;�<�
;

ء ا�# ا���
ر ا���"�
 � ��/	<] ان اه<{] �(�  آ
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ل، وا���" aI�/ا 9] a�����/ن ?7� آ��� 9] ا�

ل a# [9 ��<)� � #���ة ودا��	O��� ?/ا�� ذات *�

 ا��T=K، وآ� ا��
	�ة ا>a)ء ا�
���ام ا�^
 ��
>�
ر� وا�^
ء و#���ي ا����، و;e�7 ا��K��ا

5��  1او ا�OKآ�� �(4 ا�	]: K� �)�� Ck 1و� .
 ��nKوا� �K^�ر�" #" ا��/ا?7
ت ا�><��)� #�ا�=


��آ� ; �kرات ا��;�1 ا�>�;] وأ/g "�� [��	
ا��را#
�ان ا��;�1 ا�>�;]. ); [*
ا��>) ا�3/ري ا��s�5 و;

2.  >a)ء ا�
^�F وري
5
ء 	�� s�3>	 
و��#
�e #" *�� ا�خ �/# ����	  Kو� ���)� 
ر��K��ا

 .�/�a�
*] ا�; 1# s�3>K�
. و�yC=# 1 3ا����� و;

ل a# [9 � #" *�� ا�����K<# [ر���	 o#
I���

 �)� ا�?
 ، وذ�@ �(��)K=�
ت ا�<��3 ا�?V<ا�
 9] آ� ا��naا�9
 ا�>�;��
<K�3
 وا���O	و ،�

 9] ا�>Vج ا�<�3] 	�ا�] ا��5  �#V�ا �;�� �ر���
 ���5Kوا� ���. ا�#�
��] ا�=C� [9
5Lى ا�/K��وا�

 . ��� ا�k/ة ا��#Vء وا��3� ر��� ا����

 

  شعبان امحمد فضل بشر
 علم النفس  

 المشروع العلمي العربي المواكب لحركية تطور الطب النفسي وعلم النفس
 

5��� وا�Kuqام �(4 ا��7a/د ا�>(�] ا��ي 9
�s ا�K

ز ه�ا aIq ، ,;  K��� ا��ي P*/و ا� e/�K��;

 (Cر ا�/C	 ا����وع ا�>(�] ا�>�;] ا��/اآ) ���آ�
 "�; �Zا/Kأ?� ا� "# . �
  ا�<�3] و�(  ا�<�� 9] ا�>
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ا��=�TK" ا�>�ب وا��
�Lu" #<7  9] �(  ا�<�� ، 
  ا�<��3 ا�>�;��� ا�>(n)ا� ��u/	 و ���OK�

R ء
�ا #" ا�s�9/K إن 8��# . 
  وا�<7/ض ;7

 

  سليمان جارهللا  
  فسيةطبيب ومشرف على مركز مساعدة ذوي األمراض الن

 

 تسير الشبكة واقفة مستقيمة ال يهمها إن كان اآلخرون يرون ظلها أعوجا
 


ل ا��Kآ] #_�� ا���� و��� #"  �
رك �(�آK/ر ?�I
 أ#
م #=b)K ا��وا;1 K;
gو =#
8 
7�

ه  5; [9�
 ��>� 
7
 #" �K� ،�k| "�u/ن ��Iا�� P��<	 [Kا�

 9] ا�>(/م �)Cوا� "�Lu
درب ا��=�TK" وا��
. أ#(<
 ان 	�/ن #<��ا �����K ا��)K=��3 ا��>

 ��k رة�; b�^� 
 ا�K>��� ا��3_ول �" آ� #��u

ء. T*/?�, أوإ	او  �
Zدون و،���aا� #Fا e�7�

ت ا�=��ة وا�<��ة 	_�� *
Cا� ��� <#
و	�/ن ?

 i#
3Kوا� ����

ل ا���� وا�/?�ان ;�? 
7KC�ا/;
��1 ;�را�7  ا����ي ;�� أ;>
دe و	</�
	,.و	13 aا�

�د ه/ ا��ي ��nي <Kع وا�/>Kن ا�F ، 7	
�
و*<

 إ�4 �
ر و�3�د ا�=�K� 4C*4 دا��K;�اع وا�ا�;

 ��3	 
#�
م. 9><#Fإ�4 ا 
�ا�>(4 أ�b #��وك ودا�
7
 إن آ
ن ا|�kون ��ون �7� � ��5K3# ا���� وا*�


7
 أ�/?)�.    

  خالد عبد السالم  
  علم النفس
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أن من يعجز عن تذكر المستقبل يعجز عن التموقع في الزمان والمكان  
 فيفقد توجهه

 

إن #
 K)<9, ه/ #7a/د ?�
ر �<�ر أن ��55, �9د. 

. ;� ه/ 78
دة #/�/��  وه�ا رأي �ً�Y
<	 ,��أ;

�OKKآ� #" Vkل ا�*�
ل �(4 #/*1 ا���� و#" Vkل 
 
��ة ا��
�Lu" ا�>�ب. ;�
3# [9 7
 ا�?�ا��K��
<9

� ��� 	�آ� ا����5K3. ان uأن #��و�@ ه/ أ ���_آ
 ه] ���ورة ��Kآ� �;�� �3�I ا���/ة ا�4 #�ر�


 ر?>�ً
 ان ًZ/�I P3��5. و��K3�7� ا�aو�@ وا���#
ا����ول �9, � ;� �, #" ��I ا�K�qاف ;>��ًا �" 
  ووا*>���/� "# �I�<�
ت ا��)CT�
ت ا�<�)5	

 �a<� "# أن �
 	�>(, ه/ ا����5K3 و	Oآ�9 .
و��jه
�/*1 9] ا��#
ن Kا� "� �a<� ��5K3��" 	�آ� ا�

 4Ku �
ن 5��9� 	/?7, و#1 ه�ا ا��5�ان ��5��وا�

ه�ة #�
I, 9] ه�ا ا�>�
�  و9] ه�e ا���
ة. ان 

 P��Z3, و�5/#, ا�>� eر

�L] ا��L��
ا��b5L ا�>
 #1 ا��/�4 K;
 ا�<��)�Cت ا�
�)CT� ;�>� ا�#
�
7
 #�aد Iا P*/ا� "��� [Kوا� . ا��اه<���
ا�>
 �T9 ا��/�4. �5� آ
ن �
7I [9 y53	 b��k اوراق
,� P�?�	 
#�
ذي ;�
ر #
ر	] �
رم ا�3>
دة �<K�ا 

 
ً>K�7
 �,. و;5] #	��Iو ,g
ا�4 ا�>�;� ;>} ا;�
���@ 4Ku و9
	,. وا��/*b 	��ر 1# ?
ك وا�<��غ 

��I/ن <�وا���ا;�G #/�/ن و��jه . �u [9" وا?7<] ا�
 ,Iا .
ً�?�K# ن

ب ��;] 4Ku �/ آK9^7  ��5اءة آ�;
 ��j 
ًu
aI 1*/	ا [I
ز#" 59�ان ا�K/?,. و#1 ذ�@ 9

 . ��45 #�3/ق ��/*1 ا���� و��
<9 �Lاآ 
رآ�# 
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�دًا a# ز ا�����
aIq4 ه�ا ا)� @K}>7	 �أن أ��
�وام ا�>� وا�>; @� T�

	] ا�=�>�	 1# [I
7	. 
ءC   

 محمد أحمد النابلســـي  
  الطب النفس

ً جبارًا لم تقم به المؤسسات العلمية المناط بها والمأمول منها مثل   جهدا
 هذا العمل


م � م 2005آ
ن 	/اZ(] #1 ه�e ا���� آ
ن *�ا;
 "# *V<ا� P5g/	2008و 
م �(�7{�zI�
; P9��	م و


م � 
ر��K��2010ا 
>�kت 9] ��ض أ�م و*� و?
 9] "ا�<�وة اFو�4 �35  �(  ا�<�� ����
; b��<K)�


ض" �
م ���

م ;#qا <#
a;2010  � رًا
م ، ?7�ًا ?�

ط ;7
 وا��O#/ل >� ا���3
ت ا�>(�_�	5  ;, ا�

 ��3
ت ا�>(�_�
ت وا�<#
a�
7
 #�L ه�ا ا�>�� آ>#
1 #<7
 أذ �  */K� ن
7<�، ا�K] آ�
ت ا��<�aوا�


در و��� وiaI 9] 	5  ;�7ا ا�/ا?) أن 	; "#  ��
�3 ا�>�ب �I (Cوا� 
ت ا�<��3Z
TKk�أه� ا ��8 ��?


ر?,، وو�9 kا�>�;] و  �

 آ
I/ا دا�k ا�>�أ�<
�وات Iات و��
ر #_	�kدة #" أ�<K# �)�
در �T#

  ?
 إ�4 #>TT=K# �� إ�Va# 4ت �(��و�5
ءات �(
 y��ة إ�4 و���# TT=K# إ�4 ?/ا�� �#
I ��)�

[�
?/ن  �(K�� 
��9 

ت ا��را�
ت ا�>(���
Yب وVC�
;, 9] درا�
	7  #" إر8
دات و5#
��� و��jه
، وه<
ك 

ت ا��Tu [)� (<T� [Kه
... و��" #�� #" ا�=��ا�>

ط ;
�><s، و ��45 uأ 

 *�� ���4 #" ا�V5دة #�آ

در د�  T# "� G��)� [<39] ا� 
ً<��? 
  ا��ور �(�<
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>��; 
�7
 آ�)� [��I � 4Ku 
�e�7 ا���� و#_�73
5 ا� [K	P�*/ وه] ;

ر�1 ا�3��4 ��د #" ا�)�
 ��
ذ ا��آK/ر #�K��وع ا��# 
�ة و�>� أ*�;7���

uأن ا R ل

ن وe��j آ��L. أ�>�� [3] 9);
� ا�<�

 وا�kFة وأن �I�
ل ��k ا��aاء 9] ا����aي د.?

 e4 ذآ�)� 
ً<��? 
3�دe 9] ا�5/ل وا�>�� وأن �>�<<�
� و�(4 ��# 
>��I 4)�  )�4 و)Z, و	د
�� "3uو e��8و
3
ن إ�4 �/م ا���" وا�V3م u�; ,<�	 "#و ,��Zو ,��

 R و;��uور  ��)�,	
  .آ

  صالح بن إبراهيم الصنيع
  أستاذ علم النفس

 أتابع باهتمام النقـاش الذي تديرونه حول المدرسة العربية للعلوم النفسية
 


م ا�<5
ش ا��ي 	���وu ,I/ل �Kه
; 1;
 أ	��Y ��	
5� أن Kأ� .�ر� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3�ا�

 

ب #<�K�ة �" ��ورة ا���� )L#ر�\ �>�ض أ
Kا�
 ,KaKIأ �T5; ل
a�
 9] ه�ا ا�>K5�� [Kت ا�
9
5Lا�


 ا�>�;�. ه<
ك >K�ر�# ��/C	 [9 ,># دة
�K��ا
�] 	�داد */	, �/#�ً
 �5/م �(4 إ�<
د �
� e
a	ا
�اVkت Kا� 
7�9 
�; ،�)K=� ا���Cت ا�

ر���ا�
 "# 5K�# "و;�اه� ، ;Oد���
�K?�وا ا�<��3


�o ا���G ا�>(�]. و*� أدى ه�ا ا�	KI 4إ� e
a
 5 ا���ا?>��Y [ه [�Cا� b��OK)� 5��Y ��/C	

ل آ� #
 ه/ #>�وف �" �K8ا "�^K	 [Kا� �a7>�ا�
  g  #/�/ع #
 و	��5�, #" G�u ا�a/دة وا�</��
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 מ�א���
�����א���������א���������������א�ذ���������������������א������و

 

 1�
��  أو �<5} ا��/�/ع ا�=� ���; ,T�=)	
��1 ا���اه�" a	 5��Cا� eه� i�K	 . ��5K)�

��ار، آ� K�
; ,L���	 "��� [� ;��� 	�اآ��ا�>(
 .�a7>� #�ا?>
ت آ/آ�ان ا��
u [9 ًVL# �78أ gVg
 "��� G�u �T�# ���; ع/�/�� آP�K �" ه�ا ا�* P>آ


#V �(4 ا����، #1 ا���/ة إ�4 �  ه�e *�اء	, آ

ت�>�Kا� (�Yا��. #1 أ� /  ا����ة إ�4 ا�<5
ش ا�

  أديب العسالي
  ســــوريـــــا  
PSYCHIATRY  

 

 إذ ال يمكن ان يرقى مجتمعنا إالّ عبر االفكار والقيم التي تخدم انساننا العربي
  

��1 ا��#Vء ا�>
#(�" �5u [9 ا�>(/م a� 
ه<�{ً
�; 
 ��� ا�<��3<# 
I��ور ا�>5� ا��ه�] �K/ا?


Vk 1#ل ا�3</ات ا�>�� aا� [�
 ا�>(I��># ا����
 �5� ... 
><�a� د
 و� ا	�;
5I � G�u ، ��
�ا�
 
73��O	 �>#و ��8 ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;� P)�8

ل ا��Kآ]" ا�>�وة �
ذ ا�>��� "ا��آK/ر ?K��ا "#


 #" Vkل 	���@ ا>K<�? [K45 ا�g/7/د وا�=��ات ا�a�
�د ، aK# [�)� 45K)#ط ��9ي و
�I ء
 ، �ر��/>K�ا�
  � 
ً;
آ
ن �5/ى و�^>�k| "�u "# b و��<, ;3># [5

ت ��
 و	�>�/u "# م

ط ا�>�u�ا yn�  j1 رC5>�

ا��<�zK #" آّ� #<
 .. u^/ر ا���� ;5] #/?/دا ،، 
 [9 وآ  اg<] �(4 ا���ص ان ��45 #/?/دا �#(


ء #">j�"  ا���ر
��آ� ا��ار��" وا��
�Lu" وا�
 ��7ا �)K=�
ل ا�>(/م ا�<��3 ا�a# [9 "د��
  ا�>�

  
 

 عاما من الكدح 14إنجازات    »شـ.عـ. ـن«الكتاب السنوي الرابع:  84



 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

 

Ka# 4*�� ان "��
 إ�ّ ��� ا��<�1 ..إذ � �><�

 ا�>�;] ا��ي ه/ >I
3Iم ا�=	 [Kر وا��5  ا�
ا��9


 9] ا�3/اء >)�
 و�>	

 9] درا�>#
�Kاه ��#
 4)� "����1 ا��#Vء ا��K/ا?a� 
وا���ض ... ه<�{ً


#1 ا��ي aا� P�7ا ا���� 
5u� ن/�ا���� و#" ��<^

 �K5<1 و�3>4 ��5<1 ��<, آ� ;� ��<Iا��, و /I�I

 ,	/kا [*
; ،،، �)� 	K;�a, ا����� وا�>ZVk [9

ل ا��Kآ] �(4 �
ذ ا��آK/ر ?K��ا ��_�)� 
وه<�{

 واF#� 9] دوام uا��� ,<# 
>��

�, ا��ي 	5C� ��I

ز و9] دوام ا�3>] ��7  ا��ات aI�ل اVk "#ار��K��ا

 ��
<�; s9ا/Kوا� b��Kا� �n; �k|
; 
7K*Vو�

 ا>K9
5g 
 #�	��ه��Z �3�I 
>� و*��<�Ka��

  #Fاث �(/م ا�	ت و
9
5L� 
 ا��^
ر�>	
<)C	و
 .ا�kFى 

  مرسلينا شعبان حسن
 التحليل النفسي

 رغم الهزات التي المت بها اال انها بقيت صامدة
  

 eه� (Kن اآ
�" ا���u  و ;>�. ا	��ف ;uا�� R  3;

ت ا�K] 	��?<] و 	a>(<] ا��� #><4 ا��آ�ى �ا�(�(

�5K<I [Kر  و ا�
g�ر ا�5; �*
; 
7
 #^P و ��<7Iا
 #<� ان ���)� �3>�
; . 
>I
7
 9] آ�Kg�uا [Kا�

ل ا��Kآ] و رj  ا��7ات �
ذ ?K��ا P9�� و 
7K9��

 4�
<	 R �^�; ة و�#
Z P�5; 
7Iا� ا 
7; P�ا�K] ا�
 
و #<, �(�<
 ان ه
 	����P 9] ا�� ا#�< و�9ت �7

a�KI 
75�K3	 
# �
� #" ا�>/ا#� #" ا����� ا�>
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ل ا��Kآ] و ا�(  �
ذ ا��آK/ر ?K��ا 
7� �>a	 [Kا�
 �5� ،

م ;7* [Kت ا�
��^Kا� #
� آ  ه] ?3�<; "#
 C�	�# P�5; [Kت ا�
�/�/�� #" ا���iK9 ا���
ك ا�>
5
K9, و وا*>, ا��ي 	��n آ��Lا g ا�>�;] و 
;/ا*><
  ا�gت ;��� #�
�8 �(4 ا��ه<� ا�>�;���/� �� [9
 ��� ا�>�*
># [9 
>�78� 	�/�ت ��ة، �
ه ,I4 اKu

ب وا*><
 و وا*1 �(  ا�<�� K>	 [Kا� 
�
#" ا�5^

 9] ا�/Y" ا�>�;] ه�?
u [9 45�� ا��ي "Y/ا ا�
 ��/CK� �I
3I�و ا ��
�K?�ا�4 ا�>(/م ا �
#
3
ن ا�>�;] #" ا�����K ا�^�s و ا��<u s)n/ل I�ا

 "��ا��ات ا�4 ا���5K3# [9 ����K ا���k" ا���" � �
�ارك 	(@ KI "�I @و آ�� 
>� "��/T�# ا/I/�� ان
��ار� و ا�K��و �7  ا 
>� �9/	 [Kا� *V<ا� ��>K

 #" ا?� �;�� ��
ء" اآ
د��Iح ا�K*ر. ا/CKو ا�
 :4)� �73	 "  ا�<��3�Tا�<�� و ا�  )� -  "�/�Kا�

 .
ت ا�<��3?V<9] ا� Z
k ���K�ا?�اء و ��I  - ا�

ون ا�>�;] <K�
;  K7	 G�; 1ر�
�# s9و ��;�/ث �(
 G�u "# ��>ن ا�>�;] ا�4 �(  ا�
 ا�<3?
u ��/C	 و

9
5L, ا�	ا���# �T><ج ا�4 ه�ا ا�
K�	 [Kا� �

��ات. و ا��kا ا��Vم آ��L و ا�����K �5/دI] ا�4 ;

�ا �I 
�(] #" ه<� [	
�jج ا�4 ��9 ;�ا
K�I 
>Iا
��1 �(4 ه�ا ا���/ار.a)� و ��8ا .����Kا�  

  بن احمد قويدر
  مستغانم، الجزائر  
  علم النفس
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 يعمل في صمت وتدفعه اعماله لالمام
 9
5L1 9] ا��
8 �L# ك
��7zك "� ه<; #�5�9] ا�


�@ ه] ا�K] �و� 	=�� ا���k" ;��@ ' و��" ا�
  " و#<� 	>�9] �(4 ا����#�5� 1#�aK>(@ 9] ا�


م � �ا�;2005  �#
� ا�<
;(3] �(4 ه�#" ا. د #�
 [�
5� ��و� ا��/�P. و;>;  ا�<��3�Tا� ��	_#

��ة ا)� 
73���;� P33uا ,<# P3)?و [��و�4 9] أ;/
 ,�
��P و	�9>, ا�Z [9 ��<� �T=Kرس ا�
�; ,�9

 
م Ku] اi�Z ا��, �(4 آ� �3
ن وا�Z�P ا����#V�
=Kب ا�
�Zا 
7; �zK3� رة
># 
>��Zن وا
�T 9] آ� #�


 ا��<�/دة #" >K�
� 
7�9 �aI ة�uة وا��ا 
7�Vk "#

 ؛ وKI>�ف �(4 >�V#وز 
>	�	
ا�>(  #" Vkل ا�
7
 �Zح و9=� Iا 
7�/م ;>^<; �<�Iا��>} و 
>^<;

 

 �@ ا�7
 ا��
رس وه<�{}�>79 
<��? 
و#<
رة �<

<��? 
>�  . 

  خالد ابراهيم الفخراني  
  علم النفس

 

لت العلوم النفسية العربية للعالم الرقمي االفتراضى وسايرت عجالت التقدم فى  وأدخ
 انتاج المعرفة

  

5��� ��7ا ا�>�� ا�;�ا�]  Kت ا���� وا�
�� 4�أ�

ل 	�آ] ���s ا�>��� د.?Tا��#�� وا� e
ا��ي 	�<

 ��K3� أن ��
 آ
ن ��7ا ا�>�9 ,	�;
L#و ,ZVkو�/� إ
 i�Z4 أKu 3 و�<�/ ;T/رة #�ه(�_# ;
L�;

#�k4 و�
ت ا�K>(�  وا���G ا�>(#�k م�5	 ��   أآ
د�
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ء ..  ^�Fا "�; [�
�K?�ا �Zا/Kا� "� V^9 ، 1�Ka�ا�

�  ا��*�] و<)� أدP)k ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�

 .. 9�<�
ج ا�KIم 49 ا�5Kت ا�Va� ت��
ا��K9ا�4 و�
 ��
s���� [I ا�>>K#��8ي وا s��
 أ	/?, ;>�آ

 .. ���
ءة و	��; وا���
ب ا��=(� ا��ي ���� ا����
��1 ا��#Vءa� 4	
��9 �
م واKI  ;=�� و	��  . 

  عبداهللا عسكر
  يكيعلم النفس اإلكلين

 

 يكفي أن نرى هذا اإلنجاز الرائع حتى نعرفك وإن لم نحادثك أو نقـابلك
  

�ق T; ف��	أ ,	

�4 و;�آ<	 R �uم �(��  ورV3ا�
 �Lف أآ��	وأ ،��و�" آ(�K] 9] ه�ا ا��a3 ا����K;

ذ ا��ا�1 K�Q� ن
 ��8 و	5��� و��9�;K/?�, آ(

��Fل أن ا

ل ا��Kآ]". �5�?" ,�/I "# �ل وا����


ز aIqى ه�ا ا�I أن [��� ،V<9و ..
7;
�Zث �" أ��K	
5
;(@... آ
ن I أو @gد
�I  � 9@ وإن�<I 4Ku 1ا��ا�

ء >g9] أ 9] �(��� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3
�Kاآ
�/*�g 1ي � ?
 وآ<P 9] أ#�ّ ا��<#
a�
; [K�درا
 [9 Z
k ��Lا�� ��Lا�� 
�ت #<7�K�ا �آ�7ا و*

 ا�K>�ف إ?�اء ;�K)� [L=�ج.. Z�9 [� Pu

 أ	�آ

	�ة 9] �(  ا�<��، و	/��1 �Fة وا�	
�(4 آ�
ر ا��آ
 ..
�/ا��1 ا� [K	�Cح 7�9�

ر9] و	</�� ��9ي ;<#
 ..[	

	] و�/#��u "# ءًا�? 
رت ا����Z ر
TKk�;


ذي ا��
�� و��� ا�3
ه��" #>@ 9] K�د ��8ي �@ أ�أ?

 � أ�
ح ه�ا ا��Tح ا�����، آaI 4)� ظ
43I ا���


�(7 .. وأر?/ دوام �	 ���? 4)� 

رآ�" 7�9��ا�

	] وا�Kuا#]��	 .��
nا� 
>K���� ���Kوا� s�Fا 
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�T=�� [	ي و#/د��� .    ا��ا�1و	5
  

  رحيمة الحاج ايوب
 علم النفس العيادي
 
. 

 بذلتم من جهد كبير وخلقتم منبراً وموقعاً عجزت عنه الحكومات والهيئات
 


ل ا��Kآ] ر��� ��وق ?Tا� s��Tر ا�/Kآ�
ذ ا�K�Fا

	�ة �Fدة ا
ا���� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3 ا�3
 
ل ا���� ا�>�;��
رآ�" 9] أ���ا�>
#(�" وا�

� ��
>�; ، ��
>�(>(/م ا�<��3 �e�7; [� (C ا�
  ا���� ا�>�;�*VCIور ���ة أ�/ام �(4 ا�#
 

 و����73ً#/��  �� G<;ان أ �(>(/م ا�<��3

 [I
#Fا ��
ت وا?��Kا� (�YO; 
ًZ/Tk ل
�ا��آK/ر ?
7� آ��� ? "#  K��; 
# 4)� ���5Kرات ا�
�� 4�وأ�


	�ة ��F 

ء وK5)k  #<��ًا و#/*>ً�YFا�<�� وا  )
ا�<���3" ا�>�ب وه/ #
 ��aت �<, ا���/#
ت 


 9] ه�e ا��آ�ى ً<��?  �� وا��7{
ت وا���/#
ت 	��
 [I

I] و��8ي و��9>K#ا s�� وا��� ��  �" ���
nا�
و	5���ي �>�(�  ا����� ا��آK/ر �Iار ��/ن ا�3/د 

 s�#د - [�
�K?�ذ �(  ا�<�� ا
K�أ 
  �/ر�

  نزار عيون السود
Social Psychology 

  

 منارة من اجل الصحة النفسية في الوطن العربي و العالم اجمع
  

��" �(4 ه�e ا���� ��K/ن #<
رة #" �
ان ا��8 ا�5
 �
 ا�<��3 9] ا�/Y" ا�>�;] و ا�>�Tا?� ا� 
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د� و  TK*ا 
ز#; ��� [;�nا�  �
<�
9 .1�ا?
  ا�ز#<��Y "�� ��
�� 
ز#; ��ا�>
�  ا�>�;] �
7
 	<s)C #" ا��5Kار I� �*ا 
7	�u ا�و�4 ا��3 و

وز aK� >���
�����K 9] ا��(/ل ا�;  <>�� [�
��


�<�z ا�4  ا�ز# �79ا ا��/*1 ه/; [a�	ا�K�1 ا*/#
 )�5� ا�)u����" ان 	�/ن �(7
 ا�� [Kت ا�
I
ا��ه

 [9 ��
 ا�ز# ا��3Z�9 �nK3�� P*/ا� ��I [9 و
 @)�� 
#  jا�>�;] ر "Y/9] ا� 
�ا�/Y" ا�>�;]. ;�<


ة �u [9 [�

ت ا� ان ا��#" آ><�T ا�#/5# "#
�, و ��	 [Kا� �zI�ا eه� �a� "�; �3
ن *I�ا ,K��u

" �KK�/ل #" >� "�gVLوز ا�
aK	" ة��T* ة�K9 [9
 ا���د��Y�5ا���
�  ا�; ��K3#  د وV? ص و
ا�4 *<


ب و 9
ر وTI  P�g ان �aI "�K#ا�ز "�; 
Iر
9
ذا *
  ا�ز#<��C9 ء آ���

ج ا�4 ذآK�� � y�3; ��3�	
 �I
Lا� 
��8
ء و ا��8
ع ;�<�
; C�	�# 4ا�و�

z>�
; C�	�# ت �ن

#� #1 ه�e ا�ز#<Kا� �Z

م، ;
 �Z
�/ع ا�><a# [9  ��K�5ار، ا�K��م �><] ا
z>ا�
 "�z� ا��ي  a�ا� ����
; 
7��� �,، و 	/I/��ا�

��ار� و ا��8
ع ��=b)K ا��9اد و K��ل ا
7�

ت و ?�ت ا�>
دة 9] ا�/Y" ا�>�;] ان 	��د �
�aا�


ت ا���
م و ��
3
ب 5#u 4)� �Y�5ا����P3 ا� ا�
 
K�8,. ار?/ ان 	�/ن ا�#u ه/ و 

 ��اه�آ

 
7KI
�ه
 و ا�4 #�a# 4>/د ا�	و  ��=; ا�>�;�
.(3�9 
د�TK*�و ��� ا ��
  ا��3

  ا بن احمد قويدر
  وهران، الجزائر
  علم النفس العيادي
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 أن تتحول الشبكة إلى "بوابة مجانية النشر والنقـل والتنزيل" لتعميم االستفـادة
 

 
ر��K�qا ��ا�3
دة ا�9
�� أ�^
ء ا��7{ ا�>(
 ��8 ا�>(/م ا�<��3 ا��#�� ا��
�� ر��� ;/ا�

R �uم �(��  ورV3ا�  و;�آ
	,،: R ��8 ��  ا�>�;�

ر، وأ�
�I  �(�,، و��3 ��  �a7/د ا�a�ذ�@ ا�

 "��#
Tو?>(�  #" ا� ،
�اF#/ر ا�=��ة دا�

ل a# [9 ص
TKkqء اV#ز #�k 4)� ��<)� "��;
L�ا�

 �� R  �#�u �و ،
� ا�<��3 وا�C) ا�<�3] دا��Tا�
 ������ وا�L�و?� أ?�e ا����a �(4 ذ�@ ا�>�� ا�

9
��، أ���/ا �] أن أ*�Kح �(��  واFا [�V#دف. ز
7�
 �)K=# دV; "# "����Kا� ز�
دة ��د أ�9اد "ه�{
(وه  #CK/�/ن أو� وأ��kا) أن 	K�/ل ا���� إ�4 
  ��<K� "���>Kا�<�� وا�<�5 وا� �I
a# ";/ا;

 
دة، iK9 1# ا��
ب �V�wن �" اFدو��K��ا

ت وا�>�
دات ا�<��3���K3�، و���/ن ذ�@ ��k وا�

� R �� و?�>� �?Fب ا
3Ku1 ،وا*/�  دا�  #
دي �(

 

  مصطفى السعدني
  مصر / السعودية
  الطب النفسي

  

 جعلتم من علم النفس مادة يومية مألوفة بين أيدي شريحة واسعة من القراء العرب
  

  
ذ ا��آK/ر ر��� ا����K�Fا ��
ا��#�� ا��

. إن إدار	�  ا����Kم : 	�� ا��Kاز و إآ�T�
k ر

7
 ;ـ"اFداء �Zو "��� ،���)� �������ة وا�K�ا�
 y�=Kوا�  ا��(�Kم" ا����� #" I/�, و�y ا�>�/ا��
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5
9] ا�>�;] �(4 ��8 ا�Lط ا�
(��" �3/دان ا�<�

 I�" ا��TT=K/ن >	

 وأو*>�/5�  K��gأ .P�I�KI�ا

 9�<� �  	<1C5 #" ��� ا�#/���; ،
�?/�/��3�
;
 [T=8 ض�j أو  ا���aدة #" أي #<�>>�Zا�� ��ا�>(

 ��s، و?>(K  #" �(  ا�<�� 9] ا�/*P ذا	, #
دة �/#�
9 ;�" أ��ي ��8�/�O#  ا��5اء ا�>�ب. ��  آ� "# وا�>


#" اkF/ي. #1 وا�9 ا�Kuا#]^Kن وا�
>K#�ا   

  فـارس كمال نظمي  
  علم النفس

 

 إن عجزي عن التعبير لهو عين التعبير ذاته
  

 ���
;] ا��aأ��� �" إ� b1 ا�5/ل وآ��CK�ذا أ
#
 /7� ���<Kي �" ا��a� 1 9/ق ا��ا�1، إن*/���7ا ا�

 [>I, إ	ذا ���<K1 ��" ا��a�
�] ��7ا ا��KI
9=/ر ;

 ا�>�;] وأآ�L ا��Kازًا ;, >>Y9] و �ا�>(�] ا��ا�

 ��
دي 9] ا��7{ ا�>(�Kا�  	أن  �<; 
��� �
 ا�>�;� �(>(/م ا�<��3 وأر?/ أن أآ/ن أه� )a�)�

5 ا�����ة #" *�� إk/	] 9] ا�>(/م Lا� e�7�
ا�<��3 ا�>�;� � ا�1�CK ا�K>��� إ� ;
��>/ر 


; 1�a�3
رع 9] ه�ا ا�K� وا��3ور �(CK/ر ا�C�n�
 "�g9] ه�ا وأن أ 
ً<��
 ر��� ا��/*1 وا��Fاء ?ً��
�


ت ا����� �>(  ا�<�� TT=Kل ا�
a# iK9 ح�K*ح.ا�Tا�

ل وا���اه�5" وا�5�رات.�YFا (Yو  

  عبد الحافظ الخامري
  اليمن
 علم النفس
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فتحت نوافذ التواصل والبحث وتبادل األفكار و تضافر الجهود لرسم مستقبل أكثر  
 إشراقـا

  


ذ ا��آK/ر ر��� ا����ا����Kم ا�V3م �(��  K�Fا
  �� [	
��	 ،,	
�, R و;�آuا�>(/م ور و����

5�م Kدوام ا�  �� 
�>�K# ،ا�<��3ا�>�;�
 ��� ��L��اع وا�K/ا�Z ا�;qوا )Zا/K�
ت ا�u
a>وا�
 G�وا�� �Zا/Kا�9 ا�/I P�K9 [Kا� ����
�9	�  ا�I
 �L��5 أآK3#  ��� 7/دa�9 ا�
�9
ر و 	^Fدل ا
و	�

�اع ;qم وا�5Kدوام ا� 
�>�K# [;�<ا� 
>�<�� 
إ�8ا*
�Lu
 ��� ا���Tدة وا�

ة #({7
 ا�3>�u "� "


	�ة ا���ام، ه<
ك �u�K5#" أود أن �Fا .ا�<��3
 :
�7�/�5;  K#��	 /�  ��)� 
�7u�Y- 1ا   �ا

 و n)� 
;�* �LآFا 
7�5� أن ا�Kا� ،ا����
 [9 7
 �(4 ا�/�) آO;�ز ا����
ت ا�>�;�KI
���
7
 ه/ "ا���� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3" و Iا��#

�8" ��� "أن  - �2 ا�>(/م ا�<��3 ا�>(/م ا�<��3
 
ول ا���� أن 	�*] إ�4 #
 ه/ أآ�L #" ا�����	
 C�#" ء
�Iq 7/دa�9 ا�
^K	 أد�/ا أن ،�Iو�K���ا
 [9 
;�* �Lن أآ/�	 " �(>(/م ا�<��3�;�� ��
^9
�ي TK(�(, و ا��	اءة ا�/ا*1 ا�<�3] ا�>�;] و �*

4)� "Yا/�
آ(, K� 4Ku>�ف ا����  ،��V9) ,�
�)�
 دوره . �9  �����") و #��5L, و �>] أه�# ،"����#


ش و أ;�ع و#
ت و�  �>(  �<, 8]ء و�  � ���# "#
 "������ ا���� #" e��9 و إ;�ا�,. ه<
ك ��K3�

 Z7  ا���� P��	ا�>�ب �/ أ ��Vو ا�� "�����  وا�
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 [9 
�;
aا إ�/�7  �3
ه	
��Cح أ�9
ره  و إ;�ا�

ه
ت a	ر وا
ا��أي ا�>
م ا�>�;] ;TK��i أ�9

 ��

 �(5</ات ا��^�3# 

 �/ أ?��<>Iإ ،Y/)n#

ل �  	�" �, *<a# أو e
a	45 ا��  � �5Kا� "�
ة 9

 [9 

 و#����<>�����
ل �a�
ب أو�4 ان i3�I ا�;
 #" ا�/�) u

�9ة 	�/ن اآ�� 3#>; ا�>(/م ا�<��3

	] وا��Kازي./ ��	 .��
 و أآ �L	��gOا��� *<
ة 9^
 

  عمار الشمري 
  العراق
  علم النفس

  

 متمنيا عليكم مساعدتنا نحن زمالئكم في فـلسطين

 ا��� ;, �" #�ى �>
د	]  �# �;/?/د #�L ه�ا أ?

 [9  ��V#ز "�I 
>	��
3#  ��)� 
�>�K# 1*/�ا�
 �Zا/Kل وا�
T	V� (3I�ا 
7Iو�	 [Kا� ��|
; "�C3)9

 "# "��)3�
 ا�>�ب وا�Iء

 وا58>;
�u1 ا#
�ة <ZF1 ا��? 4)� ,��<I 

���" ا�<���3"، ان #TkFا
 �
=I �Lأآ �3�I ت
#�k  ��5K� 
><#  �Zا/	 ()CK�

�
. آu
aIا��ي و ��

ذي ا��K�F ن
9�<�

 أ	5�م ;
 �#

ذ ا��آK/ر �K�Fر�/س "ا/�
 ا���)u�# [9 [>�در


. ا��8 أ.د <��? 
ر�/ان" R ,z�u و?>(, ذ�kا �<

ت. ا*�Kح �)�; bZ/	 � [Kا� eآ] �(4 ?7/د�Kل ا�
�?

 �
د ��� �(K/ا�Z #1 ا��#Vء #" G�u 	�و�aإ�
T	�ا ��

و��" وو�><�
 ا��وار ;Z
k >���
ل ا�

 ���ود� ا�(5
ءات ا�>(��� "�C3)9 [9  �Iا/k�
  �� [>��رة ا���ا?1. أ	I و وا���
رات ا����و�
[)��. أ*�م ا����5�م وا��*] وا�Kا #" ا����# 
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 ،"�C3)9 [9 [<# �Zا/Kء ا���" �/دون ا�V#ة ا��/kV�
 bس ا�����
ع #>
 وا�VTة 9] ا�5�K?�
; [	
#1 أ#<�

.R ء
 إن 8

  محمود عصافرة
  فـلسطين
 علم النفس

 سعدت القتنائي هذه الكنوز الثمينة التي ال تقدر بثمن
  

/#�5	 
�
�� ��8ي و	5���ي �k ت و
#�k "# ,I
 
5�� 
 ا��ا�> ا�K] أ�ّ�ه�Iو�K���ا  �	ارا�Zq

  )� i�Zان �(  ا�<��. ;�^� ?7/دآ  أ��# [9 
�;��
�1 ا�>�;] #�5وءا 9] Ka�ا�<�� وا�C) ا�<�3] 9] ا�
 >��Lا��</ز ا� eه� [�
>K*� ت�<� . �

ء ا�>�Iأ

 ,�9 
�� 
�"، أد�/ R أن �/�59  دو#L; ر�5	 � [Kا�
7� ا�=Vق و�3/ف أ�(" ذ�@ ��� رaء ه�ا ا�
�Iو [*

 (�
5
ت ا����C	 ر���K; أ*/م [>I1 ا�>(  أ# ،[;VY

ر�" ا�K] �5/م �Kا|�] 9] �(  ا�<�� و#" ;�" ا�


رآ �9, .أآ�ر ��8ي ;7
 ا�VCب ��ه/ ز�
رة #/*>�  وا�
 ،،، �<# �Zا/Kه�ة و ا�
5�
;  �K1 ��ؤ�)C	أ ،[I
>K#وا

.4>�  #1 أ�Y) ا�

  عبد اهللا عسكر
 علم النفس

وضع خريطة ترصد لمختلف التكوينات في حقول علم النفس الموجودة في الجامعات  
 العربية

 

  u^�ة ا��#�� " ر��� ;/ا; ا���� " ا����Kم، � 
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ل ا�>(�] وا�<7/ض nK8�م ا/�
#� هu ��� "���
 e/>� ل �(  ا�<��، إ� أن
a# [9 ��
���آ ا�>(;


ر وا��ا�1 ا��ي 	��9/ن �(4 �aز ا�
aIq�7ا ا;
� �9, آ� a� أن "�� وا*1 �;
L�	�5�5, و?>(, ;

�اد ا�/Y" ا�>�;] #
 ��T/ إ��K#4 ا)� �uوا 
,. و#
 Z�9 ���� 1*/�
 أن ا��
�	,. آn�Iوا ,#/����ك ه

5
ش ?
د u/ل وا*1 �(  ا�<�� �(K3# 4/ى I iK�� �7#

 ا��>�9] وا�>�(] #>, .أ*�Kح إذا >�Y
أ�8
ل 	>

ت 5u [9/ل >�/�Kا� b)K=�� �Z�	 C��k 1أ#�" و�


ت ا�>�;�، إن �(4 <#
aدة 9] ا�/?/��(  ا�<�� ا�

زة أو ?qى ا/K3# ن/�	 .eرا/Kآ�
?�K3 أو ا��ا�

 "�Lu

	�ة وا���Q� �3>�

ت ;#/)<�را9�ا �(
 .�)Cوا�  

  عبدالكريم بلحاج  
  الربــاط، المغــرب  
  علم النفس

  

إزالة التحسس بين بعض األطباء واألخصائيين النفسيين بل وإيجاد التكامل وهذا ما  
 نريده

�<Z ات/C=; أت�; 
7Iأ 
� را�> ه�e ا�7a/د � ��

ت �<�aا� ,)<�	  � 
 وه
ه] ا��/م 	�>� #C�3;و

 "�TT=K�
ت ;� و4Ku ا���/#
ت 9] �  8�� ا�<#
aوا�

ء �YF�3 ;�" ;>} ا�Kا� 9] ا�>(/م ا�<��3، إزا�
 

#� وه�ا #�Kد ا�
aا�<���3" ;� وإ� "���
TkFوا


��) و �F9^� اO;و b��
�Kا� �*
�e و ذ�@ ;��I
�
CK�ت. ا
#/)<��" ا�gO; b5� "#و   P ه�e ا����
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 ��
ر ا�>(�Lأ9^� ا� "��K7�7
 أن 	5�م �<
 و�(�)k
3
رK# ���; م�5K	و /�>	 
7IO; "�51 ا��# ع ا�<��3
�ا �(<�� �? 

 وأ�(/;I
7
 أو?�ت #�Iأ 
�و;
رع. آ

� #<, ا�<
�8 و ��K3� ���# �Iو�Kا�� )a# [9
  و��8��T� �?/�/>�	 ��
�ام و�=K�
ا�5
رئ و;

5��� إ�4 اFخ د. Kآ� ا���� وا� ��kF9] ا .PI�KI�ا
 
ل ا��Kآ] وإ�4 آ� 5��9, ا�>
#� 9] ه�e ا�����?

<# ��<I ا���ف أن 

 و��ا ;��. ا*�Kح أن ���/ و�<

ق ;�7ا ا�>�� ا��ا�1 �K�w� ,�V#وز ,K�)Y ��#آ� ز
7
. أ��kا ، Kار���K�ا "�^� 
# ��; ور9� ا����
 eر
C*ا�>�;] ;�� أ "Y/ا� ��ا R @�� نO; 
>�
د�

.
Iا�
 و��9ا وو?>I
3Iوإ 

 أر�I�u/و� 

  عبد الحافظ الخامري
  صنعاء، اليمن
  علم النفس

 

 القول إن أكدت لكم بأن ما قمتم به يعتبر بحق إنجازا عظيماأجاملكم  
 


ل ا��Kآ]، ر���  �u^�ة ا��#�� ا��
�� ا��آK/ر ?
 ... ا�>(/م ا�<��3���� �Iو�K��qا )a�	���� ا�

;1 اFو�] 4Ku [�VYq ا|ن Cا�  jر ،� و;>��Y ��	

 
�=b)K أ;/ا;7
 و#/اده; 
ت ا����I/�# 4)�
7
 و#>�#

ر�>7
، I�9<] � أ?
#(�  ا�5/ل إن و#^�

 ،
��z� زا
aIإ s�; ��K<� ,;  K�* 
أآ�ت ��  ;Oن #
 "�)nK��
ل وأVuم آ� ا�#�  	�
ز ?3aIq�7ا ا;  �IF
;>(  ا�<�� 9] ا�>
�  ا�>�;] و;
�=T/ص 9] #�
د�" 

/:���* "# ��
 #"  - 1أ��>j ة��
* ��9/	  
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 ��7<� واFآ
د�� وا���
ت ا�>(#/)<�ا�
 /.�T=2وا�� -  s9Fت ا
�
jاف و�	�s�5 ;>} أه

�/ن K7�
، I�" ا�<��? ,># 4k/KI ا��ي (uا�� [�ا�>(
 ا�#�k ،
�?/�/��3�
; e���G ا�>(�] ا�>�;] 9] ;>


ء *</ات ?/ه�� �(K/ا�Z  - 3ا���3/�/?]. / �Iإ
 "��K7�ا�>(�] ;�" ا��
�Lu" ا�>�ب و��j ا�>�ب ا�
 / .�)K=�7�/5
 ا�uو 
��3/�/?�
 9] أ;>
ده�
;4 - 

	�y�3 و	1��3 إ?�اءات ه�ا ا�K/ا�Z إن �(K3# 4/ى 
�K��ع واVY�ى ا/K3# 4)� أو �3
ه�
رآ وا���
دة ا�

	��5) ا��
Gu  - 5أو �(K3# 4/ى ا�<5
ش وا��/ار. / 
9 ا���3/�/?� ا��K/�9ة 4Ku ا|ن 9] �<�#" ا�

 ،�;
a�qت ا
�
�CI�ا G�u "# ا�>�;].// ه�ا  �
ا�>
7
 9] ا|	]: �
�
ت �9��" إ?uا�K*�ا {<; G�u "# 
أ#


رف  - 1/ <�
د I/ع #" ا�K/ازن 9] ا��K3" ا��K3�
<� ا���3/�/?� ا�#�k @وذ� ،�و� 9] ا����


#] ا��ي ��اه" �(4 >���<z/را���3/�/?] ا�)�
 �/ض �)#
�Kو�(4 ا�  �/ض ا��Kkا����/�ا��
 / .�C�3�Kض ا�/� ��5<K4 ا�)�  g ��9
>K2ا� - 


ت TT=Kازن 9] ا�/Kا� ��I د
�K3" ا��K3� 
�آ
 [?/�/��� �T=	 �ة 9] ا���� دون 	�?�i آ��K<�ا�

�k� 4)� (VL# [3 (�(  ا�<�� ا�>
م #VL) (ا�C) ا�<�
 4)� (VL# [3�>ا� ��)�Kا�) �?/�/��� 5#
ر; أوآ�

ا�i)3K  - 3أ�kى (�(  ا�<�� ا��>�VL# [9)...إ�\. / 

دة �5
ء ا�KIى ا/K3# 4)� ��;</ع #" ا��Tا# ا�>(
 �a�	ا�K�ع ا
 �(<��، #1 ا	�);
ا���3/�/?� ا�5

9 ���)� 1?
��b ا�</Kا� s��Cا�  �

ل ر�  #>a# [
 9] ا�>
�  ا�>�;]. �/#O���3/�/?�
 ا�)� i��Tا� 
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�><4 ا�s��C ا��ي �_ه(7
 �IV=�اط 9] #��3ة ;
 ا�K] أ�Z�P ا����
 ا���3/�/?� ا�>#/z>�

�9. أر?/ أن 	�K^(/ا ;�5/ل �<# 

ز ���/�/?��K#
;
5���ي. 	 s��9
�s ا�Kuا#] و� 

  الغالي أحرشاو
  علم النفس

  

هيأ لنا متنفساً فكرياً راقياً ما برحنا نتلمس فيه أداءكم الحضاري المميز في إدارة هذه  
 "األكاديمية" الفريدة

 


ذ ا�K�Fا 
ل ا��Kآ] ا����Kم: 	���
�� ا��آK/ر ?�
 9��� ا����/ا*��  ا�>(; s��#/دة وا��Kاز �

 "� ;
�I ،  �� �a�وام. أود أن أ�وا�<��( �(4 ا�
 "� �
Zوإ  ا�<��3 ا�>�ا*��<�a9] ا� [�V#ز
  ��5K;  �)^�K� 
>I
>K#وا 
I���5	 ��
; ،[3�I


ت ا����#�k 1��
�Z]  "اه�اء ا�K8اآ
ت" 9] ?TKk�
 �ا�>(/م ا�<��3 وا�C) ا�<�3] 9] ا�>�اق. �5
 ��1 ;�" ا��(aرة �(4 ا��
 ��9  دو#ً
 ا�5I�7�


ل T=(@ ه] ا�	3_ول، و�ا�����ة وا��/*b ا�>(�] ا�
�ى � "���
� ًV�a�	ًا و���5	  �K�3أآ [Kا� )�ZFا
 ��K3�
�I  ا�^Kuإن ا .اFو�
ط ا�<��3 ا�>�ا*�


>�Lu

ت ;��_��  )u��ا�>�ا*��" 9] ه�e ا�
 
� ��u �, أ�gًا #></�ً* ، 
IدV; \ر�
	 "# ��T<ا�

 
>K��� "# b�k إذ ،
>�/�I [9 
ً��
� 
ً��و�(
 
ً3�>K# 
>� Oا�>�;]، وه� 
>C��# y�ة و����ا�

�� �9, أداءآ  ا��^
ري )KI 
>u�; 
# 

 را*�ًً���9
" ا�����ة #" ����� 9] إدارة ه�e "اFآ
د��  ا�
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4 ��8 ا�C� "� .PI�KI/ل ا��#
ن، )� 
7�/I
 
7K�9
� � ;Vد ا��ا9��" ا�<
ز9�<K3K�و
�اn; [9  �I
^Ku
9 وازده
ره
، و�<��Kف ;
5Lد ا�

 

 و�9ًًI
3Iوإ ،
ً��
j 
ًkوأ ،ًV�Zأ 
ً��
وا�</ر، �
 [I
3I�ا @a7># أن �aK�و .
>	
�O#و 
>	�8 "# b�k


رة أ8� �</ات ا�z(  وا�Vzم I7  9] إ�أ �* iK�>�ا�
 4�
#<] وأ�^	 @� .s��� (<�; s�)	 أن "��� [Kا�


��ي.�#  

  فـارس كمال نظمي  
 علم النفس

 

 نفسية لإلنسان العربي الذي يعاني التأثيرات النفسية السلبيةاالهتمام بالصحة ال
 

9 إ�] أI, أ#� 
�q
; ،��Lدة ا��
9q1 �9, #" ا*/#
 ��)� ���1 ا��=�TK" 9] �(  ا�<�� qر�
ء */ا�?
 s��9 ����	 4)� �� ��7ا ا�>(  . ا	�<4 ا�>���Z

�, ���ا��� �/�1 ا��را�
ت k
K�#" ا��(�ان ا�
��ات ا�<��3 ا�Vز	_� ا��>�� ��� ا���/Kوا� ,#

 7
 ا�<��3	
�ة ا��>/ب �( 4	C=] از#�
3�وا�;�
ث �
 ا���gOKات a�

ر�
	,، و #>�ا�<
	a, �" ا�VKuل و#
 ا� [K	K>�ض �7
 8>/ب #�Tا� "� a	
ا�<��3 ا�<

 �T�

م ;�Kح ا�ه�K*أ 
��C3)9" و��<
ن وا�>�اق. آ
3
ن ا�>�;] ا��ي Iw� 
I] ا���gOKات ا�<��3<�

ا�<��3 ا�3(�� �(4 �(/آ, ا��/#] وا��ي �<>�� 
�� ��7ا ا����وع �K#و ��<� �? 
Iأ...,	
�u 4)�


ح و �#� a>4 ��  ا�>�ا�>(�] اFآ
د��] ا�����. أ	
 [	�	

ز ا�>�z  #1 أ�aIq9] ه�ا ا 
رآ�� ا�
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  ا���ام. ?�اآ  ��k Rا.

  أحمد عبدالمعطي سعد
  صحه نفسية

 بارك اهللا في جهودكم و تمنياتنا لكم بتحقيق تميز أكثر و أكثر
 

 [9 R رك

ز، �9, ?7� #��Kم. ;K�# "# �L1 أآ*/�ا�
���� أآ�L و أآ�L ، ?7/دآ  و 		 s�5�K;  �� 
>	
�>

 �u/	 ول أن
�	 [Kا� إن ا��/*1 #" ا�/�
�� ا�5(�(
  K� �ح ا�K*ء ا�<�� ا�>�ب. ا
�و	��ز ?7/د �(


;1 اqآ(�<��]، Cت ذات ا�
�/�/�ا��Kآ�� y59 �(4 ا�

ل �(  ا�<�� a# [9 Z
kة و���
�ت ?a# ك
ه<

Kدة وا�

;] ، ?/دة ا���
ة، ا�3>a��ؤل. و�59  ا
�
  .R ا�] #
�9, ا�=��

  توفيق عبد المنعم  
 علم نفسية

 

 موقع فيه من اإلفـادة الكثير، باإلضافة إلي أنه أمل جميع المختصين
 

 ،��Lدة ا��
9qم �(�� ... #/*1 �9, #" اV3ا�
9 إ�] أI, أ#� ?��1 ا��=�TK" 9] �(  ا�<�� 
�q
;

 ��7ا ا�>(  ;���Z ��)� �. qر�
ء */ا��;�<�


I) ا��<a7] �(��/ث ا�<��3 Fن a�

م ;�Kح ا�ه�K*أ
 (�3; �� أ;�
7g  ا�>(��* �7z	 � "�Lu
أj() ا��

7
، أ	�<4 أن 	���ون 9] ه�ا� [a7>#Vا�>�ض ا� 

3 ��7ا ا����وع ��K#ة و��<� �? 
Iل. أ
a�ا�

ح و �#� a>4 ��  ا�>�  ا�>(�] اFآ
د��]. أ	
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 [	�	

ز ا�>�z  #1 أ�aIq9] ه�ا ا 
رآ��ا�
  ا���ام. ?�اآ  ��k Rا.

  شريفة بن غذفة
  علم النفس المعرفي و اإلجتماعي

 

 طيبة إلخراج أعمال هذه الشبكة الموسوعية المتخصصةأقدر جهودكم المهنية وال
 

 �" ا���u ، ا�خ ا��آK/ر ر��� ��8uا�� R  3;
ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;� ا����Kم. ا�V3م �(��  

 �<; ...� ود وا�Kuام و;>��	،،،,	
 R و;�آ�uور
) ���aا�  �K)a# د�<� [��T	11 -12 [دوا� "�� ,Iإ ،(


I]  ��وري أن أ?�د ��8ي>K#ا s��و	5���ي و�
 9
5Lا�/�] وا� ��I  �#
�Kواه ،��C7/دآ  ا�a�

ء ه�ا ا�>�د ? �3
ن ا�>�;]. �5Iqى ا�� ا�<��3
4 ��د #" ا��را�
ت )� ,�
�K8
; 
ً�
 و آً�/I ًا���#
 [Iإ ،�)K=# ت�
a# [9 5�� وا�>TT=K�وا���/ث ا�


ل ه� �kqاج أ���Cوا� �>7��e إذ أ*�ر ?7/دآ  ا�
 I�9<] أ��8 ��  TT=K� ا���/�/�ا���� ا�

 "�Lu

;>�K  ا��ؤو; �#/ر ا��K#و [T=ا��  �#
�Kاه

م ه/ �Kأن ه�ا ا�ه �5Kوا� ،[� ا���G ا�>(�)�و�
 4)� [T=ا��  �Z�u "�gا 
�
ح ه�e ا����، آaI ��

�اد �F9] ا TT=K� ا���G و	5��  ا��را�
ت ا�<;
K#
�  >	 [Kوا� <;
KK��وى ا�a; \�ن ا��ا
�" ا��

 �3�I 9
5g 4ل إ�/Z/)� ,K��ا���G ا�>(�] و أه
.s9/�3
ن ا�>�;]. وR ا�Iqى ا��  

  زياد بركات
 علم النفس  
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 راجيا لكم التوفيق والتطور المتجدد
  


ء. �
�>(  وا�>(;  K7� "# ك
#" ا��3(  ;, ان ه<
�I�3] ا�K>�ف �(4 ه�ا ا��/*1 ا��ي �<^/ي 	�P ه�ا 
 .�a3إ�4 ه�ا ا� [�KIا�1 أن ا/K; [I�3� .م
�Kا�ه

ل ا�<�3] ا��K;/ي . a# [9 [�
دل ا�>(�Kا� 
�>�K#

� ��/C	 ���� "# [>Iأ 
�)� "�����(  ا�<�� و#" ا�
�دي" ا��ي أ��8 aK4 ;ـ "�(  ا�<�� ا��3� 
�إ�4 ;


 اذآ� ��� ذات ا�></ان . آ�	 [Kا� )a�إ��, 9] ا�
 s�9/Kا�  �� 
7�3
. را?��_# "# [>Iا�1 أ/K;

8
رة 9] #/*>�  إ�] إ�4 qح ا�K*د.ا�aK�وا�CK/ر ا�
�� أ�9
را uا��ي ا ه�ا ا���ع #" ا�>(/م ا�<��3

9 ��9 أ?�<� وا�CK/ر �>(/م ا�<�� ا���
>�7
 ا��

I) وا�>Vج ا�<�3] ? "#  وا�3(/آ��Iا�وا�/?

.�kا (I
  واqر8
د ا�<��K3;/ي #" ?

  حيدر اليعقوبي
  دكتوراة علم النفس

  

إرساء قواعد علم نفس عربي، قد يطول الزمن لبلوغه، إال إن الطريق نحوه قد   المتجدد
 ابتدأ حتماً بخطوتكم

 

 #/دة ا��#���	 ،��

ذ ا��K�Fا�>��� وا �

ب �(4 #/اد ا�>�د aوا� <K�; Pُ<)Yا ..."#
و	^

، 11- 10ا��kF ا���دوج (�Iو�K��Fا )a�) #" ا�

 • واود ان ا��a ��  ا|	]:/ >K�<�
ن ?>K#ا

 �Z�uو  �#
�Kه� 
ً�T=8 [I
>K#وا   ا�<��3 ا�>�ا*�
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	�ة �F
; Z
5
�ت ا�=�
ث وا��;Fا ��I 4)� �)=�ا�
  �	
7?/	 "� [5�5uس و/�ا�>�ا*��". وه�ا 	>��� #(
� �C/ل * ،[;�� ��I  )� ��أ� I�/ إر�
ء */ا���ا�


 ا��#" ً�Ku أ�K;ا �* e/�I s��Cإ� إن ا� ،,j/)��
 ��8 ا�>(/م ا�<��3 ���O	 [9 ة�;=C/	�  ا��ا�

 /.
زت TI/ص ه�ا ا�>�د ;
#�Kاج • ا�>�;�K#ا �5�

ث �;F
; �Iا����را�
ت ا��
; ��z>ا��ؤى ا�

 �T=ا�� 

رهYإ ،>�Zر ���ة �(u9] و ،���K=�ا�
7I/�
 ا���أة)، و#^��� �) 
 ا�<�� ا����� ا�>�;�


 أود �7
 و3#
را	7
. آ>�Iو*/ا 
7	
�#
;�� د�<
 �)�5<�
ت 	i�T ا�>�د ا� [K�P)7 آ��Lًا �K; دة
8qا


ت وا�T9 "�; �5>K/ل �/�/�5
ء ا�KIا��5اءة وا
 �(>�" وا�>�5. / ���# �V3; 
7	
 و#/�/�)a�• ا�

�اد �Fا 
7K>�^	 [Kا� ��Lور ا�
��إ�4 ?
I) ا�
# 5;

زت ا�3K#ا [Kوا� ،�Iو�K��Fا )a�" ا�

 وا���gOK، ا*�Kحُ u
3�
ت وا�> ا��/�/�� 
7�>�K;
 ،�k|" وا��و;�" ا� ،ًV�5K3# )a�
ول ا�>K	 أن


 	�Kآ� u/ل 	<
ول #�
ه�  و�/اه� ًTT=	 �Lور أآ
�#
 7
، #Z) :�L/رة ا����5K3 9] ا��ه<�>�<;

ت ا�>�;�<�Ka�
ر 9] ا��KI�ا) ،()، ا�>�;�

 z5م ا��Vu9] ا�>�5 ا�>�;])، (أ �C�(ا�T/ر ا�<
 ا�>�;�). أ8>� �(4 ا��وام أن ا���رة �T=9] ا��
�K(@ آ� 	 ،
7��j [9  K�aI [Kا� �T=ا� ��ا�>(

  �� .�T� دي 9] اي

ت ا����وع ا�K</��ي ا���#/5#
  ا��Kازي و���s ا�Kuا#]./

  فـارس كمال نظمي
 علم النفس
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 على استعداد تام للتعاون معكم
  

 ��8" . اP<)Y �(4 ;/ا;��Y ��	 ،��

ذ ا��K��ا
5
 ا7a# ,I/د آ��� u ،" ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�

R رك
 ��9 . إن اKaKu  ا�7a# 4/دي و	�>�ون ;IO, و;

ون <K)� م
�اد 	<K�4 ا)� [I��3ة إ��م ه�e ا�=�


ت 9] Y
�I ي�
Z] �(  ا�<�� و�TKkن ا
; 
�)�  �<#
 n)�
�ي #_��
ت و5#
�ت ;� 
� آ�)K=# ت
��K>#

  �� 4>� وا��Kآ�، أ	���)aIqو ا ا�>�;�
.s�9/Kا�  

  امل المخزومي  
  علم النفس

 قّدر مجهودك المهني في نشر و توثيق الجديد في علم النفس في المجتمع العربيأ
 

  )� [9 ���aا� s�g/	 و ��I [9 [>7�أ*ّ�ر #7a/دك ا�
 ���O	 1 ا�>�;]. � 8@ 9] أن�Ka�ا�<�� 9] ا�

3
ه  K� *
" ه] Ck/ة ��ّ���)� �Iو�K��Fا )a�"ا�
 "�)#
<)� [>7�ا�>�ب 9] ر19 ا��K3/ى ا��>�9] و ا�

 ا�<��3. أ*�Kح 	/ز�1 #3_و��
ت إ��اد �T9] ا�
 �b��=K ا�>)ء �<@، #" ا��1�K 9] ا��Vaت )a�ا�

ل a# [9 "�TT=K# "# ()Cا� �� اFآ
د���ا�>(

 
�. و �<�هuد وا�<� 
#>�ّ"، أن ��/I/ا #��ر�" ��/9
 4�/K� د. أو أن��K7  ا����ر ا�^�b ;�7ا ا�>

K=� #" ا��/�a�
ل ;T	�ي ا/>�
ل ا�a��T" 9] ا�
إ��اد ا��(u b/�,، و�5/م ه_�ء ;K���� آ
#� ا�>�د. 
�ة أ8=
ص و 	/آ�� آ� <� ,?/Kا� "���
 أI, #" ا�� آ
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 4�#<7  ا�K���� u/ل #/�/ع #>�ّ". 	��
	] وأ�
.s�9/Kح و ا�
a>وام ا��;  �� [	
�>�	 1# ,[	
  أ#<�

  خولة أبو بكر
  العالج النفسي األسري

 شخصية مهنية وعلمية
 


دق Z "� @� �ّأن أ�� �u^�ة ا��آK/ر ا����Kم... أر�
 ��
س �(>��; {��� @T=8 إن ،[I
>K#ا s����8ي و�

���ة و;�7ا  ا��ؤوب و�<  �"# ��7#<� و�( �T=8
 �5u [9  ه
��j ��L� /79ة #" �/د أن �>�� و�3

�Tا�  s����ار 9] ا�K/ا�Z و	>K��ا �#� .ا�<��3

ن.>K#�وا ���5Kدق ا�
Z 1# ،�ا*Tوا� �
  ا��#

 

  خولة أبوبكر  
 علم النفس السلوكي و العالج األسري

 ة العربيةأبارك لكم المسيرة المثمرة للشبكة النفسي 
  


ل ا��Kآ] ا����Kم، ا�V3م �(��  �
ذ ا��آK/ر ?K�Fا
�3
د	�  � G<�I أن [I�3� ...� R و;�آ
	, و;>�uور

5���، وأن أ;
رك ��  ا����3ة Kوا� ��Kا� ��
k
 "# ,K55u 
�� ،��ة �(��� ا�<��3 ا�>�;�L�ا�
�]، وه�ا �
��" ا�>�;] وا�>�<Tح �(4 ا�
aI�78ة و

� s5�K�  � @�9 R رك
�9 ،@	�;
L#ءك و
Cك و��7? �/
 
رآ�� #<] 9] ا��jه�ا ور .@�
L#أ "# �Lوآ

 [g
� أ;�uأ  �� ��أن أر [I�3� ، ة�������3ة ا��
;

 اI, �  �<�� #" *�� و�  ���� إ�4 �)� ، ��>)� 
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  �zو� ��Kا� s�

ن ��k، و	�^(/ا ;�5/ل 9�#
....���5Kا�  

  علي مهدي كاظم  
 علم النفس  

 أقّدر رؤيتها و مبادراتها أعظم تقدير
 


ر �kFو ا G�<ا� "# ��Lا�� y�و ، ��

ذ ا��K�Fا
(I

 #" آ� ?>; C��� ا�I���
ت ا�Y
�uqو ا ،

، � �3><] إ� أن أ*�م ��  ��8ًا #" ��
KK�ا�

 و ً�Iا�
 و?ً3�>K# ��ري أن أ?Z o)ِLُ��َ ,I�9 ,()5ا�

 و ا�K] أ*ّ�ر ً5u #�K��
 9] ه�e ا���� ا�ً���9

5���. ��8ًا ?��C<# ًVّ�ًا 	  zأ� 
7
 و #�
درا	7Kرؤ�
7
#] ا��K/ا�1 و ��;  �#
�Kي ا����� �ه���5K;

 و أ�Vم ا�C) ا�<�3] 	��z� ء
��F 7/دي?  � [����
�3
د	�  �(4 ه�ا � 
ًZ
k و �(  ا�<��. و ��8أ
ا��7a/د ا�<���. ;
رك R ��9  و �� . و ا�V3م 

,	
 R و ;�آ�uو ر  ��)�  

  داليا مصطفى
 علم اإلجتماع

 

 حزنت على فقدان هويتنا كمسلمين
 

�ت ;�7ا أk] ا��آK/ر، �(�, R، ا�V3م ..<� 
�. آ

ل �3<Z/و  2006ا� ��>�
; "��K7�;�" ا�

 ��I [9 ،  ا����  �T=8 "# Z
kو ، 
7	
ا��Cا;
��"  G�u	Oن )3�
 آ>K�/ان ه�59 4)� PI�u z�)ا� 
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 [Kو ه] ا�>�� ا� 
7� 
>Iا�aه ��I "# a�ذي ا� ���
�e (و ا���a و ��
ل ���). >� 
7)^�� 
7; R  3*ا

 ��; )�

م ا���Fا eه� 
>3�IF رك
�I أن 
9��ي ;<
 
I�T9 ، و ا�>�;��#V�qا 
>K�/ه 
I�5(�� ا59	 "#

��n� � R 1 ( إن�
 	�ى و	3�
 ;5/م ��n� 4Kuوا  آ#

 ;73�IO )...و �@ #<] ?��� ا���� و ا�>�9
ن و #

  ا�/د و ا�/9
ء .

  عبد العزيز المطوع  
 استشاري االرشاد

راجياً أال ننساق إلى الخلط بين مشاعرنا القومية أو الدينية، وهي حاالت خاصة، 
 والمبادئ العلمية

  

 و;>�، أود ��Y 
دة ا��آK/ر ا����Kم، 	��<�
�5	  �	
�>�	 "� ���<K�
;  �#��K� ا���� (�Yأ  �

 u(/ل ��� ا���Vد ��
>�; "����3��(�#Vء ا�
 ،�k|أ *�/ل ا���; ًV��، ;�>/ر ���I #<�  ، و��a�ا�

ه  #
 ;�" أ;<
ء �K7  وا��K)� 4و�Fة ا/C=وه/ ا�

 أ�uى ;<
 أن ��، و#
 ;�" ا��>/ب. 9uا�/ا "Y/ا�

��L ه�ا ا��>/ر وه�ا ; ��<I ���OKا� ��u [9 أ���ا�
5
ء أآ�� ;�" ز#Vء ا�>(/م )� f�7	 ،�;�� C;ا��
ا�<��3، وه  ا�5�وة 9] ا�K��ر #" ه/ا?� ا���وق 
5� و�Yق ا�>�
دة، و#
 إ��7
 #" �9وق 9] K<�9] ا�
  <Iآ�م وأO9 .[;�<ح ا�
�9 9] ا�3
5Lت ا�
7?/Kا�
C);  آ��jو R  آ
�uو ، �)�* "# b*/���L ه�ا ا�; ,�
 "� ���<K�
; [�KآO� ، خ ا����Fا 
و#��K,. أ�7

ح، ;/رك �9@، �
 	K���I "# ,; 4) و�� ��8ي �@ �
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3
ق إ�4 ا�>I �أ 

 ا�5/#� أو را?�ًI��
�# "�; y)=
، وه] ��
دئ ا�>(��، وا�Z
k ت�
u [وه ،�>��ا�
�ودة ;�#
ن أو #�
ن، إ� �T5/ر 9] �# ��j ،#
�

 و�/ا#� اqدراك ا��>�9]. و	�^(/ا u
K�ا�/�
�� ا�
  .;�5/ل ا��Kuام 

  نـعـيـم عـطـيـة
 علم النفس

 

 مع أدبكم الجم و تواضعكم تشهد على ذلك جهودكم المتنامية في موقع الشبكة،
 

��s ا�>��� وا��#�� Tا�، �uا�� "�uا�� R  3;
�ري Z o)gأ �
ل ا��Kآ]. �5�ا��
�� ا��آK/ر ?
  ا��و���<�aة ا���

��T/ل �(4 ?;  �����	

 ،{�9 "# {�j  �� �3>�
��" ا�>�ب، و ه�ا ;?�K�)�
 ، 9] #/*1 ا�����#
>K�و 	�7� �(4 ذ�@ ?7/دآ  ا�

�K3, ;<�3] #1 أد;� 
�� 9
�  ا�a  و 	/ا�>� ، إ�
 ,���
I] 9] ا��T/ل �(4 آ� #
 ه/ #��� و 	/�	 "#


ت ا�<��3. و TT=Kأه� ا� "# "��k|دة ا
9] ���� إ9
 �k� �<;  �<# �Zا/K� [3�I P*
	 ��
>�;e�7 ا�

5
ه�ة. أ�Oل �
5
ء �<
 9] آ/�aIس ا�C) ا�<�3] ;�

ح، ا��/�4 �� و?� أن ��(� ?7/دآ  ;a>وا� s�9/K�


 i�
T� و �#V�qو ا 
 ا�>�;�>K#أ i�
T� @وذ�
 ����
، ا�K/ا* إ�4 ا�>I
Y9] أو ا�>(/م ا�<��3

 [	
��	 ��5	 .
<��? 
#" ا�7a/د و إ�4 	^
�9ه
 1��
ت ?��	1#  ���=�T  ا�<��� وF��	@ ا����


ء ;��� ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;� #" ز#Vء و ^�Fا 
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

  أ�
	�ة أ?Vء.

  مصطفى حسن حسين
  أخصائي نفسي بمست

  

 و فقكم اهللا و رعاكم و دمت لنا اخا وصديقـا
  


ذ ا��آK/ر K��ا�خ ا …V3م، ا��K��م �(�� . أود ا�

م ا����� �KهV� ي���أو� أن أ*�م ��8ي و 	5

#�  و �Kل ذ�@ �(4 اه�
g] و آ�K] و ��;O;

 4)� P<)Yا �
ء وk(�5  ا��5� . 1�9�)<)�  �I
^Kuا
� 	<��(, و <; �Iو�K��qا )a�ا�>�د ا�3
;1 #" ا�
��1 ا���اد ) و و?�ت 	C/ر وا�i و a; ��Kuا) ,���


ره
 و #(�/ظ 9] ا��K3/ى ا�Kkا��1 و ا/�)� [�)<�
 
kا 
>� P#آ  و د
�1 و R  �59 و ر�Ka�)� 
7	��
9

��ات 	_��ى ا�u9] إ 
><�a� أن R 43� و 
5��Zو  

  �(K>�ف إ���  �" *�ب

 

  سوسن شاكر الجلبي
 علم النفس

 نطمح إلى تعزيز عالقتنا معكم إخوتنا وتبادل الخبرات فيما بيننا
 

أI, ���ف �] أن أآ/ن #��Kآ
  u^�ة ا��آK/ر ا�>���،
 [9 [<*/�� 
Y
 وأن 	�ر?/ا ار	���K��8 [9  ا��5
 "���
TkF1 ا��a� ولF1 ا?��ا���� ا� [K	��K< ا�

 ،
>Iإ�4 أ 
ا�<���3" ا�>�ب. � ;� أن أ��8 ه<
 /�>�C3)948 
Iع �" ?�ور
C5I�ا "# ��Lا�� 
>�I
� ،

 (I
? "# 
�9 ا��ي �9ض �(�<
5Lوا�   ا�5/#�
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 ر9} a�; إ��ا��� وأ�^
 #" ;>} ا�YFاف ا�>�;�
 1# �<��Cا� 
>K*V� 1C* نOا���. وآ��1 #1 إ��CKا�

Fه/ ا 
 ا�>�;�>K#أ 
7)Zو 
#� ا���C>]، أ#
 ,�/�Kا� �
�� 
�ار ��ة �5/د *
و#<# 4)� .
<��CK9

 4)� 
>z9
uا��� و��إ �kا�5
9] وا�5/#] ;Lا�
 
Iء
�KIوا 
>K9
5gو 
>Kn� 4)و� 
>>Y9] و 
>�
5;
 
>	/kإ  �<# 
>K*V� ���<	 4إ� i�CI "�I .[<��Cا�

ون <Kه�ا و���9<] ا� .
>>�; 
�و	�
دل ا�=��ات �9

�<# [9 9�<� وا�>7� 	C/�� ا��)T# ,�9 
��  
 i>3	 1 ا�>�;]. أر?/ أن�Ka�
ل �(  ا�<�� 9] ا�a#

��ات 	_�� ا�uءآ  9] أ
5� 
���* Zا��� 
>�
  ..ا����5. أآ�ر ��8ي و	5���ي 

  مروان دويري
  علم النفس

  

 العمل على لم شمل المهتمين بالطب النفسي وعلم النفس في جميع البلدان العربية
 

  �/kأ 
ل ا��Kآ]، 	���ا��3� ا��
�� / ا��آK/ر?
�I] آ��Lا و���u<] أن أه<{�  �" <3�� ,Iإ...��Y


ح ا��يa>ا�   G�
Lا� [��
�� ا�>	_��/e 9] ا�K55u
 P>آ �5� 9] ا�5
ه�ة. و*<I) ا�<�3] ا��ي اC(� ���
���ة , �/اء #" K�
	�  ا�#
7�q ا�zI , @ذ� 
<*/K#


دأ���
; 
79
T	ا G�u G�u "# أو , �ا��;qة ا
 �?

ت , أو #" G�u ا��5
دة ا�<�/�/�ا�K</ع 9] ا�
 4)� �����3 ��8 ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;� , وا�>K�
 1��
�C) ا�<�3] و�(  ا�<�� 9] ?; "��K7�8�� ا�  �


	�  و#�
درا	� #
� إ�7a# �  ا��(�ان ا�>�;�. و*
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 "� ,L��u وي 9] #>�ض
k] ا���ر / �/Kآ�ا��ا�> ا�

ر �KIا �<; " : [)� 
�; ��	_�
ل ه�ا ا�n8أ

 49 45�5u �#ح أ/)� (P>ا� ���) 4Iو�K��qا �Zا/Kا�
#Fء ا
�
��/ا ا�>(  أن �K=(� ا�>(Yء، و
>

  K	 نO; @ت، وذ�
 ه�e ا���آ�
Zون، #" و�7Ka�ا�
 4���
�i ا�Zو 9�<�ا�(5
ءات ;�" #" �7�, أ#� ا�
 ��
Y/ل ا�>
م، Y/ل ا�/*Y ،P/ل ا�>��، ��� ا�/�
 
^<; �5>Iو ،9�<��ث، و 4Ku	�C^د ا�uFوا �kرFا

 ...�
Zأو و �5�5
 دون 	�(�u ا�5I ار��K�
; 
^<;

و� V<9 49 ا�>
�  ا�>�;4 إ�\. ���أت ه�e ا�;


ل ا��Kآ] �;�^� ه�ا ا��
ب ا��ا�1 ا��ى ا��, د. ?

دى 49 �K� 
<*/# eؤV#ه/ وز ��أ �59 ،�I/	 "#


رف وا|راء <�
رف و	�
دل ا�<Kوا� �Zا/Kا�
 
وا�=��ات. وأ3u) أن ه�ا ه/ ;�ا� ا��� ". 79<�{


ت وu
a>ا� "# �����ا�
ت.��  #�ة أ�kى وإ�4 ا�;qا  

  بشير معمرية
  الجزائر
  علم النفس

  

آملين الدعم من خالل المؤتمرات العلمية و الندوات التي ترسخ لسيكولوجيا عربية  
 اسالمية مميزة في العالم

 

 ...��

ذ ا��K�Fا ،,	
 R و ;�آ�uم �(��  و رV3ا�
 "Y/ة �(  ا�<�� 9] ا��	
�>�  أ�a� ، �� ��8ا

���، �#(�" ا���  #" ا�>�;] �(4 ه�ا ا���/*1 ا�
 \��	 [Kوات ا�� و ا�<����ات ا�>(	_�Vkل ا�

���ة 9] ا�>
�  ( إذا # �#V�ا �;�� 
�?/�/��3�  
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�ى u9] أ ��	_#  z>� ح أن�K*أ . (V� و �? R أراد

دل �K� 
رآ�" 9] ه�e ا������)� ا��ول ا�>�;�
 [9 �;�� ��)� 
رف و ;<
ء #>�9<Kر و ا�
�9Fا


I���
 و 	5I��8 1# ��>ا�  )� . 

  سفيان صائب المعاضيدي
  بغــداد،العــــراق  

  الشخصي علم النفس
 

 لذوي المهن النفسية ودعمها بالنواحي االجتماعيةأقترح فتح دورات اختصاص  
 

��ة ���� ا�>(/م K3�
;>K] ا�K#و [�VYل اVk "#
 ���� ا�<;
K�� 
<9�># [3�I ت�ا�<��3 ا�>�;� و?
 
�; "�Lu
9� ا���� �)� ا�?
��
; 
I�<8 
��
C)9
 "�I 
�/رة وه<����k ;, �(  ا�<�� 9] آ� ار?
ء ا�


 ذ�@ و#">K��8 [9 �aI  ح�K*اد. أ�R ا�s�9/K وا�3
 
7�
ص ��وي ا��7" ا�<��3 ود�TKkدورات ا iK9

 ��Cأ �(4 ا��zف # �را�� ��
�K?�ا [uا/>�
;
 
�ي �7TKوا� 
�Iا�7
 درا��
 و#�K7?ا/�ا��اه" �

5
9] وو�1 ا��(/ل ا��iK�K دورات Lدل ا�
�K�
وذ�@ ;
 [uا/>�
; 
7�
ص ��وي ا��7" ا�<��3 ود�TKkا


 ��Cأ �(4 ا��zف ا��اه" ا�?# �را�� ��
�K
�ي �7
 وذ�@ TKوا� 
�Iا�7
 درا��
 و#�K7?ا/��

�م =� 
�; ��
>�5
9] وو�1 ا��(/ل ا�Lدل ا�
�K�
;
�1 ا�>�;] ;��� �
م .Ka�  ا�

  زيد فريح جاسم الدرمك
  بغــداد،العــــراق  
  علم النفس
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 جزيل شكرنا وخالص امتنانا للجهود الكبيرة التي تبذولنها
  

  ا�<��3�<�aاا�  �
�] و;�
ا�خ ا���� ، ;
 
I
>K#ا ��
kو 
I��8 ���? "�  �� ��<I ،ا�>�ا*�

	 [K7/د ا�����ة ا�a)� �
��و�<7
 #" ا?� ا8
5�ر I . [;�<1 ا��Ka�9 ا�<��3 9] اا�
5Lا�

  �K>7#و  ��)<�  �ZVkو ا  �K�
�u  ا����  �T=��
�9
رك R ��9  وو�59  ور�
آ  >7� . وز#Vء ا�

  قـاسم حسين صالح
  بغــداد،العــــراق  
 علم النفس

 

 واب الطريق نفسهيبدو أن جهودنا ال تبحث عن نهايات مفرحة بقدر بحثها عن ص
 

 

 ا��Kاز و	^
#" #1 ?7/دك  ��	 ،��
اFخ وا��#�� ا��
 �5L� ا����دة ا���3/�/?� ا��
 9] إ8��
>LK��ا

 �#� .[	
u�K5�; @#
�K4 اه)� [I
>K#ا @� �a�أ.

 ا�>(�] و >Iو
<	 s��<K� �� ��Vً دا�aI ًا أن��Lآ

)��
; ����Kك 9] ا��K��
 ا�>a7># "�� ،[I
3Iqا �
 
�7#) �#V�5) و�y أو�
ع �� PI

 آ�ا��<��ة (7#

 �ـ"#��/د ً��<8 
ً<C5# آ��K�أ 
آ
PI وا�>) وه<
3
ءل �9,: " أ�" ُ��K�َُ" ا�T/اُب ؟ 9] K� "درو��
 ؟ ". u���
ت ا�s��C ِ ا��
7I [9 ْأم ! ِ s��Cو ا����
 "� 
7L�; ر�5; u��# ت
�
7I "� G��	 � 
Iأن ?7/د

s��Cاب ا�/Z  [	
�>��ق 	Zا#] وأ�Ku3, !، #1 ا�I
  . و#/د	]

  فـارس كمال نظمي  
  علم النفس
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 إلى أبعد نقـاط التنوير في هذا الليل العربي الطويل
 

 4>n;... 
د*Z ��)� ��	 ،��
اFخ وا��#�� ا��
 (�#

ع آ����" اP<)Y �(4 ا�>�د ا��kF (ا�=K�K�وا

 
� P3	C/رًا وا��ً� � . و*�Iو�K��qا )a�#" ا�
7�9
 �(4 ا��K3/��" ا�>(�] اFآ
د��] وا��<] 

�] . وأود أن أ��a إ���  ا���u�K5" ا|	��"�z>Kا� 

: • 
g ب
; ��T=	 ح�K*د ;></ان أ�;P 9] آ� �
 o�
KI ض�� "�^K� ، "[;�<م ا�
"ا��أي ا�>

7
 #�اآ� ا���/ث ��a	 [Kت ا��أي) ا�
�VCK�ا)
  9] ا��(�ان ا�>�;���
�K?�وا 
ت ا�<��3�<�aوا�

 {�>� 
ً�u ًا�Zت ر
�VCK��ا eه� ���	إذ  ،

�8ًا ;7�/م �# ً�
T	وا ، ا���3/�/?�
 ا�>�;�

�3
ن 9] ه�e ا�Iqة ا
I
<��
5 ا���K<�ة ;C>
 4)�  ا�<��3 ا�>�ا*��<�a9] ا� "�Iرات. و/CKوا�


ت�VCK��ا eد #" ه��� o�
K>;  آ��اد ��Kو�<K�ا . 

 ، أ*�Kح 	�و�" أر*
م  •)a� 	i�T ا��)�<� ًV�73	
�ر ا�>�د ، TK	 [Kت ا�
�/K�� ا���Z [9 ت
��Tا�

��kFو�4 واFا ��Tا�  �*�Kا� ��ة #" آ� �(4 أن ��

ت اFو�4 إ�4 �/K�� ا���Z 1��/	  K� ب . أو أن
;

��1 ا�<T/ص ا�/اردة 9] ?  �*�	 (�/K3K� "�K��Z
  �)�13 �9
ق �K	 نO; [	
�>��ق 	Zد. #1 أ�ا�>

5
ط ا�K</�� 9] ه�ا I �5
9] ا��ZF ، إ�4 أ;>Lا�
. ��/Cا�(�� ا�>�;] ا�  

  فـارس كمال نظمي 
 علم النفس
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هو قدرتك على تحطيم الغاللة النرجسية التى ترمى بكل ثقـلها على عدد كبير من  
 العاملين بحقـل الصحة النفسية

 


ن… ا��#�� ا����  �; ,)<�	 
ه�ا ا����وع  أو� #
 ��
k [�)* أر?/ �@ #" آ� .���
5��z� f8  ;�� ا�
��ار ه�ا ا�>�� ا�a(��، وان �>�<@ K�49 ا s�9/Kا�
 "Y/49 ه�ا ا�  ا�<��3�Tا� �
 ر�)Z4 #/ا)� R
 
# �Lان أآ 
T�
k @� أ*/ل 
#�>� 4>*�Z .�K��ا�

  ا�<�?�3�Vnا�  �C�	 4)� @	ر�
ه4 ه/ *�KIا ���
#�	 4Kا� "�)#
4 ��د آ��� #" ا�>)� 
7)5g ��; 4

�/ ه�ا ا���ع ا�7
م #" I �C<K9  ا�<��3�T�5 ا��;

وز ذ�@ a	 4)� 4I
7	 @)9 ،9 ا�<��3
5L�9وع ا�

.��C4 ا�	
�>�	 1#  

  عبدالستار إبراهيم
 العالج النفسي

 

 ثروة معرفية في علم النفس وفي مقترباته من المنظورات االجتماعية األخرى
 

^u��

#�  …�ة ا��#�� ا���Kو9�8<] اه [I�أ�>
 "��I
ا�<��� ;<�� أ;�
ث و5#
�ت ا�<�3

5#
�K])،9] ا�>�د ا��ا;1 #"  
ا�>�ا*��"(و#<7
 [;
aا� �a�أ 
�. آ���)� �Iو�K��Fا )a�ا�

 ,Iا P)* 

ت ه�ا ا�>�د، ا��ي � أ;
�� اذا #�/K��;
 "# ,	
;�K5# [99] �(  ا�<�� و �gوة #>��9

� ا�kFى ، وه�ا ه/ ا����3 ا���
�K?�رات ا/z>
9 ا�<��3 9] ا�>�5 ا�>�;].�<�  ا��ZOK� �L#F ا�
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ء  أ;
رك Ck/ا	�  ا��ا��ة،وا�4C<ا� "# ����ا�
.���K�  ا�>(�] ا�

  فـارس كمال نظمي
 علم النفس

 

 لو كان هذا النموذج متكررا في العالم العربي لوصلنا إلى هوية نفسية عربية علمية
 

 o)L� 
��� Iإ ...��k ��;  �	
ا�>� ا�( أو*

ر �(4 ا���� ا��ي �a7/د ا�a�� ه�ا ا�aI ر ان�Tا�

 آ� � "�I ا� أن 
5��� و�/ � �3><Kام وا��Ku�ا
 
>)Z/� [;�<ا�  �
آ
ن ه�ا ا�<�/ذج #��Kرا 9] ا�>

 �
ZFا "# 
7� ��)� �;�� �3�I إ�4 ه/�
 1#  �
 ��� ا�>��)� �<?�# 
7)<a� 
# ��V5K��وا

7
 ا��Kاث ا�<�3] ; �
ت ��7#/5# "# �)�I 
آ� #
�" دوا�] ��وري � Iإ ،"��)3�� ا�>�ب وا�>�

# �Zا/Kو ا� 5#�ر أVk*�  ا���9> [Iو إ  �<
  �K#�k [>9��	 ى و�k��8ا #�ة أ .��
  �K�>7#  ا�>

  احمد الحريري  
  علم النفس

 صيانة لنفسية اإلنسان العربي المقهور والمهدد بالكثير من اإلنجراحات النفسية
 

 ��� "�	(�u�K; P�5) آ��� وا��Kاز إدرا?] �
K>� 
�] إ�4 ا�>�T ا���3/�/?�" ا�>�ب �<��� 5��9

 
>�)� [Kة ا��5<��ا	, و#��nKا	, ا�aK3# ��;
 I
�Z 
� ا��>� 7�9T5; 
�ه
 وو��7Zر #3_و��

 "# ��L��
7�د ;�3
ن ا�>�;] ا��75/ر وا�Iqا �3�>�

 ���C, #" ه�ا�  # �<�; 
ت ا�<��3uا�aIqا 
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� ا�>��3ي أو ا�>(�] أو �<Tإن �(4 ا� ،�/>K#

دي. أ#
م TK*qأو ا [?/�/>�Kا� [�
ا��>�9] أو ا��3

�ة *� ��zIه
 إ� �<� ا��>/ب ا�K] اP7KI إ�4 �#�

 و�(4 #�ى �
><; P��T	 [>Iأ G�u�5اض، وI�ا "�#/�

� �(K/ا�Z ;�" ه_�ء a# e/�K)<? 1 ا��ي*/�ا�

 [>I�9 
75�
ا�<�� #" ا�>
ر�9" ;�/اY" اF#/ر ود*
7�ي ? ���O� [>Iأ @� �
ح وأؤآa>ا� @a7>� 4>�أ	

 "# 1*/�/?7
ت ا�	1#  (�
>Kو� ,<�CK�أ 
�
ه  ;�F
3
ن Iqول وا*1 ا
>K	 درا�
ت وأ;�
ث ���/�/��/�/?�

Kه�ا، وا� 
7
 و#
 �Yأ 9] ز#<<��<I [Kت ا��/�
 )Z
3
رع و��j #�3/ق وا���gOKات ا��K# ���; أ�Cو�

3
ن ا��75/ر Iw� �<�aا� 9 وا�<��3
5L9] ا�
 ,� �(4 	/ازI, ود�z9
��7
م 9] ا��qا 
ا���" �(�<
 eر/C	و ,�/�	 e
a	9] ا �;
a�qا ,KI/>ع آ�
?�K��

���ة و إK# 
 �(4 ه/��
�u دف
 ا��>
ل وا�7�I
3I
 [I/م ا��
z>وا�  �

ء ا�>>; [9 �3#
ه s�ا�>


ح ;K�/�(, إ�4 آ
�" دون ;��ي أو �� دون ا�3��aا�
�د أن aن ا�/��T><ول ا�
�� 
�;�� 	�575ي ه�ام، آ

دق Z مV�آ���ة و 
 و�(4 و?, اVYqق. 	��>I/�>T�

  #" ز#�� �5�ر ?7�ك. 

  المحجوب حبيبي
 علم النفس

 

 لنا اخوة فيكم  سرنا ذات يوم فوجدنا
 

 e�	
ا�V3م �(��  ،ا�خ #3_ول ا��/*1 وا�e/k ا��
 
>� 
I�
 ذات �/م 9/?I��  )<ا� s��Y [9 ،ا���اء 
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  اk/ة#/)<�
e ا�Ck [9 R ء

 ان 8><�a� /ف���9 ، 
، اه<{�  ��
د*, وا��(�, ا���C, وا�#
I, ا�>(Tا�
�ا و�#� �, ? ���K# 1*/��(4 ه�ا ا�>�� ا�>(�]. ا�

ل ا�>(  Ck/ة اCk �g/ة، a# [9 م�5Kا� "# ����ا�
  �Kرآ
��
 ا	�<4 د�/	<
 آ�#Vء ��  9] ا�>�اق ��آ

�وا	�  وIو  �	ا��	_# C�I�و ا ا��(5
ت ا��را��
�3، �#� ا�K/ا�Z #>] و�
د�/ �(�k/ل ا�4 �>�ا�>(

5���ي 	 s�
 ا�<��9 1# .,7��ا��/*1 آ� ا�*Vم ا�>(

رآ<] 9] ا��أي آ� #" : �� / -   �
ا��آK/ر #��/د آ

 �]/ر��� *3  ا�ر8
د ا��K;/ي 9] آ(���Kد ا�/��#
 ,��T>K3�
#>, ا�a9] ا� ,�;�Kا� - /Kآ�
�i ا�Z ر

 i�
Z ي�
ف  - 7#aا� R ��� /;/8 eر/Kآ�ا��آK/ر  - ا�
 ��

ذ 3#K�ي/ا���9
ض ا��  �
 - آ(� ا�داب - ?


#>, ا����T>K3, ا��آK/رة �>
د #>�وف ا��وري / aا�
�اد / ��   - آ(� ا|داب n; <#
*3  �(  ا�<��،?

5��� وا��Kuام .Kآ� ا� ��
  #<] و#" آ� ا��
	�e ا�9

  لحي  نهله الصا
 ارشاد نفسي

 مرجعاً علمياً وثقـافياً كبيراً داخل الوطن العربي وخارجه
 

 ��8 "# P)<? [Kا� ����ار ?7/دآ  ا�>(K�
; 1;
KI
 
ً�9
5gو 
ً��)� 
ً<?�# ا�>(/م ا�<��3 ا�>�;�
 P�
ر?, ، �5� أ�7kا�>�;] و "Y/ا� �kآ���ًا دا
 "�; [T=وا�� [�� ا�K/ا�Z ا�>(�Y/	 [9 ا����

�
ل ا�>(/م ا�a# [9 "��Z
TKk�وا ��3
ت ا�>(�_

�4 ا��ور ا��
رز <	 R ذن�; 
 ا�<��3 ، و���/ن �7
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 �*

 ا�>�;� وا��>
ل 9] ��ض و#<I
�
و�Yح أه  *^
 [9
5gو [�)� [I�	 "#  ا�>�;�#Fب ا
Zأ 
و#

 
I�� �
ت ��Ckة ... ، �5��واI�Vل أVk*] ، و	�
 [Kا� "��8 ا�>(/م ا�<��3 )a# "  ارآ�Zإ

 
ً��)� 
 ، و#�?>ًTT=K# ��)� �9
5g ة��# 
��K<Iه
 
I���
 و	5I��8 ��
; 1# . 
ل ا�>(/م ا�<��3a# [9

  وا�V3م �(��   �� 

  فيصل محمد خير الزراد
 أستاذ علم النفس

 أشد على أيديكم مباركاً هذا السعي الكريم
 "# �<a� أن ,IO8 "# 
���ًا ;�� #K#  �<*/# ت�و?

ا���ء ��=� ;/?/د ه��ا ?7/د ��kة 	3>4 �<�� 
 [>Iا�>�;]. وإ 
>>Y9] ر;/ع و 9 ا���3/�/?�
�Lا�


رآً
 ه�ا �#  ���ا�3>] ا����  ودا��ً
 أ8� �(4 أ�

 �9, ا�=�� �� 
ا��/�4 �� و?� أن �/�59  دو#ً


�� ا�/د وا��Kuام.k ^(/ا *�/ل�	ح. Vوا��  

  جمال نصار حسين  
  علم النفـــس  

  

سيأتي اليوم الذي يفطن فيهاآلخرون وكل الذين ال يولونكم قدركم إلى أهمية هذا  
 المشروع الضخم


���T5 أ8>; ��� P*و#<� و dP; ون�k|9, ا��<� 
� أن #
3
ن #" �59 و�/ز إن ه/ إ�Iq

�>�اب ا��ي ��� ;; 


 �" ا���5 ا�<�3] ً*VYف � ��5 إ�Y ل
�د��� �(4 إه

�� #1 ��م ا|��k". وأرى ;>�"�Kس وا�
3uqوا 


ة، أن ا�>�اب ا��يI
<� ا����Tة، و;>� �5/د #" ا�
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�{" 3�I] أن � YO9 .e��j "# ء
58 �LآF ��T��
; ���
;Oس �(�7
 أن 	�45 �(4 أن 	<> . و��O	] ا��/م 

�رآ  *  �I/�/� � "ون وآ� ا����k|
7�9 "C�� ا��ي
� ه�ا ا�����وع ا�^=  . أه<{�  �(4 ��(�  إ�4 أه

�ة 	^�� ��  آ� ��? ا���
دي وأKI  9] ;��ة �<

ت.u
a>ا�  

  يوسف طباخ
 العالج النفسـي  - علم النفس  

 

 كفـاكم قـلة النوعية على رخيص الكم
 

 [�
;] ا�>(a47 إ�K># "�  �� أن أ��� [I�<3�
 ،1*/���� ه�ا ا�� 
�/*>�  ا�����. إن #; [T=وا��

 ،�7>�زk  ا��/ا��1 و	/ا�1 ا��Cح و �7/� ;� ا�
 اFو�] ��
>�ا�aK/ل 9] 9<
�,. و� أ?� 9] ه�e ا�

 ��� "# ,I/���	 
�� ���aإ� ا���� ا�  �<# �Zا/K)�

ء آ�� . #/*>�  �n<] �" ا�1�3K 9] 	�ه
ت C19 و�
I
����. أ8>� ;>� ا�=��ة K�
; o<	 [Kا*1 ا�/�;>} ا�


ء � "أن #
 ��C/ �(4 ا�)�/Cا� ,	�LI ء
��� إ� ه�

ر ذ�@ zKI
; 
9 أ#
 ا���f 79] دو#�7K3# iر�

 7
 ��K/ن �_�_ا " آ�
آ  *(?�=K3� ه� ا��ي
�ا�
 [9 
ً7�/>	  �<*/�ا�</�� �(4 ر��k ا�� ، و���/ن �
 
�، آ)�/Y ة�# �># ،,�)� �� ا��>a  ا��ي أ�#�5#
)�
دة. ;
رك R 9] ه�K@ و ��K�V� ,إ�� [;VY �@ �Oر8
�ي ) " ، �/� �L# ) ون�k|ا ��<>  ;@ ا�kدم ذ "


ءC<وام ا��  ا��ا�] ��  ;

  يوســـف طبــــاخ  
 العالج النفسي  - علم النفس  
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

تح باب التواصل والتعاون بين المتخصصين العرب بعيداً عن المنافسة المحلية  ف
 وتوازنات السلطة

 

5�م K� أن ;�3 ا���آ� ا�>�;] �(�را�
ت ا�<��3
��8 ا�>(/م  " 
ح ;/ا;KK9ا ��
>�; [I
7K�
;

ا�<��3 ا�>�;� " �(4 ا�PI�KI و ذ�@ ;�^� 	^��
ت 
�Kل ا�
� #" ا��#�� ?�L�# 4 و?7/د)� ��
آ] ا��

5��� ��7ا Kآ 
��ة #4�CT ز�/ر �(>(/م ا�<��3?

ص TKk�ا ��/CK� )�
 ه)5I ,>�LI ز. ا��ي
aIqا

ب ; iK9و 

ت و	��73 	�
د�7#/)<���� 	/��9 ا�


ون ;�" ا���TT=K" ا�>�ب ;>��ًا �" <Kوا� �Zا/Kا�
 "# 
 و��jهC)3ت ا�
I/از	و �)��39 ا�
>�ا�


ون ا�<Kت ا�
�] ا�>�;] و#>/*
ت ا���Kاف #>/*)<
 �3� 
�
 ا�<�3
��I". آ>�Lu
; "# "�����;7a/د ا�


م إ�4 �^Iq
أ��ة ا���آ� د�/ة ا��#Vء ا�>�ب ;
 ��8 4)� #��و�, ا�5�g/K] و 	�>�� ا��/ا;

   اPI�KIq. ر��� ا���آ� ا�>�;] �(�را�
ت ا�<��3

  محمد أحمد النابلسي
PSY. ASSOCIATION 

 

 قـلب و ذكر الوجدان و دعاء الصدقلك تحايا ال
 


رف و ا�>(/م<� أ��8 	/اZ(@ و #�
در	@ ;�ر�
ل ا�

 �Zا/K9] ا� ��T5Kرا �" ا��K<# [;�� [I
3�I ���
 ا�>�� �
 ه�/م ا���
ة و ا��آ} وراء �5>K)n8 �59

 ��I [9 ا�/�] و >K�jإن ر .�<Z 
د�TK*وف ا�� [9


 ا���" آ���IدV; [9 �I
9 ا�<�3
5Lة و ��"ا� 
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 א���������������א�ذ���������������������א������وמ�א���
�����א���������

 

 b5	 (�
T�5
ت و ا��<����ات ;� #{
ت ;� ��ف ا�
 و ��a;Fا �#Fا 
5
 دون ذ�@ أو�7�

?�ا و �u


 ا���#Fا 
7�I
g ة
7
 *3/ة ا���L�
g و �;/�
�ام ا��ور�
ت و ا�<��ات <Iا 

د� و را;>7TK*�ا

 
>)Z/ا	رة و ��45 �� ا�<u (Kا��  و *(�I
ا�<�3

 ا�5() و �
5���ات اkq/ة �@ 	�	1#  ...[;/�
ا��


آ ��� R ق ... و�Tء ا�
  ذآ� ا�/?�ان و د�

 

  أحمد المعمري
  علم النفس  

 حتسب تاريخياً لكوما قمت به من جهود ي
 

 �L�K�  ا���� ا�>�;� �(>(/م ا�<��3*VCIا �<�
 �<; ،
ً�>7# 
ًY
ا��3a ا��ي ��;y اkF/ة ا�>�ب ار	�
 �I
3I1 إ# �Zا/Kا� �� ��
، و �ً��
�� 
>*��أن 	

ا�>
� . أه<{@ وأ��8ك �(4 ?7/دك ا�����ة 
 s)CK� [>z��� ا�<�
; )Zا/K���ار�K@ ا�K�وا


 �(4 أن 	�/ن ا���� ا�>�;ً<# ��<>� [Kوا� ،�

 9] ا�>(/م ا�<��3 9] ا�/Y" ا�>�;] ً��

 أ�ً�)<#

 
ح ا����aIq ،1�CK�أ 
��I] أن أ�7  ;<3� .

 ا��ي >Z
TKkا e
a	 (?وا 
7IF ،ا�<��3 ا�>�;�
�P ;, #" ?7/د * 
3
ن ا�>�;]. و#Iqا e
a	و ،,)L�I


 أ��ف آ  #" Iوأ .،@� 

ر�=�ً	 (3K���7aوا� P*/ا� 

 [	

�� ودي و	��k 1# / @5	
� 4)� 45)# �z� آ��Fا  

  سامر جميل رضوان  
  علم النفس
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