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Appreciations 
Psychiatrists & Psychologists

 @pbÈbjäa@@
@

א@ מ א
   

... تمسكت بالحياة.. وحطَّمت الصخور واألهوال مجاديفها
تزرع .. وكنت ولم تزل رباناً قديراً..وتواجه حتى المستحيل

طارداً همسات اليأس ...لاألمل ببسمة الحاضر وأمل المستقب
ويأتي تكريمكم للبرفسور يحيى الرخاوي لفتة ... وأشباه الظلمة

 .مع فائق تقديري واحترامي. كريمة وأصالة طالما عرفتم بها

 بريوت، لبنان/ א..

 عبد الرحمن ابراهيم المحترم، شاكر لكم فضل . د.سيادة أ
ستحق أكثر كثيراً ومثل هذه اللفتة االهتمام وأستاذنا الرخاوي ي

الرمزية هي تبادل االعتراف الذي نحتاجه كي نتمكن من وضع 
مع . ذا الزمن الصعباالختصاص في خدمة مجتمعنا في ه

 .خالص احترامي

  بريوت، لبنان/ א..

أشيد بجهودك المحمودة في إثراء الثقافة العربية  عزيزي الدكتور،
وكما ترى نحن أمام صحراء قاحلة تتطلب . النفسيةبالمفاهيم 

تقوم ونقوم بما نقدر . العديد من الباحثين لكي يزرعوها باستمرار
 .مع تقديري واحترامي. عليه فاتحين الطريق أمام االجيال القادمة

א   القادسية– العراق /א

لمواقع المميزة في بسم اهللا الرحمن الرحيم، يعد الموقع من ا
الوطن العربي، بل قل نظيره لما يوفر من تواصل في مجال 

حيث يعد منفذا أساسيا , الثقافة النفسية خصوصا لنا في العراق 
في وقت نحن أحوج ما نكون إلى البحث األصيل والخبرة 
العلمية المحكمة وهو ما يسعى موقعكم إلتاحته للباحثين وفقكم 

أقترح أن تدعم المراكز البحثية .  المزيداهللا ومكنكم من تقديم
المتخصصة بالثقافة النفسية هذا الموقع بما يمكن إطالع أوسع 
شريحة ممكنه من الباحثين والمهتمين بما ينشر في ميادين العلوم 

 .مع جزيل الشكر. النفسية العربية

  الزقازيق، مصر/ אא 

ل من ساهم في هذا العمل بسم اهللا الرحمن الرحيم، أود شكر ك
ليس الدارس لعلم (ادعوا كل شخص . الرائع الذي ساعدني كثيرا

 يرغب االستفادة ومعرفة أشياء مفيدة فى العلوم )النفس فقط
أقترح أن تخصيص مساحة . النفسية تصفح هذا الموقع المفيد

 .لحوار الطالب مع األساتذة والمختصين لالستفادة من خبراتهم

 بغداد، العراق /.

اطلعت على قاعدة البحوث الملحقة بموقع ...مودة واعتزاز  تحية
. )http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp(الشبكة 

انه . وقد فوجئت بثرائها وتنوعها وامتداداتها المعرفية العميقة
. دانجاز ابداعي آخر يضاف الى سجلكم الحافل باألصالة والتجدي

  .لكم خالص احترامي وامتناني

 عكا، الناصرة /.. 

أقدر مجهودك المهني في نشر وتوثيق الجديد في علم النفس في 
المجلة األلكترونية "ال شك في أن تأسيس . المجتمع العربي

هي خطوة سباقة ستساهم في رفع المستوى المعرفي " للشبكة
أقترح توزيع . لصحة النفسيةوالمهني للعاملين العرب في ا

مسؤوليات إعداد المجلة لتخفيف العبء عنك، من المتبع في 
المجالت العلمية األكاديمية الطلب من متخصصين في مجال 

وعندها يهتم . معين، أن يكونوا محررين ضيوفا لعدد واحد
أو أن يتولى االتصال بمجموعة من . المحرر الضيف بهذا العدد

ال المنوي إعداد الملف حوله، ويقوم هؤالء المختصين في المج
كما أنه من الممكن التوجه لعدة أشخاص . بتحرير كامل العدد

تحياتي وأسمى . وتوكيل كل منهم التحرير حول موضوع معين
 . مع تمنياتي لكم بدوام النجاح و التوفيق،أمنياتي

  مسقط، عمان/ מ..

اهتمامك الشخصي ومتابعتك الحثيثة لكل أشكرك كثيرا على 
أن أمور المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية العربية، واعتقد 

مع تقديري وخالص التحيات لجميع . هذا هو سر نجاحك
 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته. العاملين معك

 باتنة، اجلزائر/ א.

م و نثمن دائما مجهودكم العلمي والمستوى تحية و تقدير، نحتر
هذا هو . الرفيع الذي يتميز به الموقع الذي تشرفون عليه

اإلنطباع السائد عند الكثير ممن أطلعوا عليه من األخصائيين 
النفسانيين وطلبة العلوم النفسية، خاصة بجامعة باتنة نتمنى لكم 

 .المزيد من التوفيق إن شاء اهللا

א א..  بريوت، لبنان-سوريا / מא

محمد أحمد النابلسي، رئيس . د. كلمات تقدير و احترام في حق أ
رئيس /  لبنان -مركز الدراسات النفسية و النفسدية، طرابلس 

أمين / مجلس أمناء جائزة مصطفى زيور للعلوم النفسية العربية 
 .عام اإلتحاد العربي للعلوم الفسية

حضرة االستاذ ... ر محمد أحمد النابلسي المحترماالستاذ الدكتو
الكلمة الحسنة تنساب من األذن إلى / الدكتور والزميل العزيز 

القلب والعقل دون حواجز، وقدرتك على اختيار اللحظة المناسبة 
إضافة . لكلماتك، في العديد من دراساتك ومحاضراتك وكتبك

لعلوم النفسية إلى مواقفك نحو الوطن وسعيك الدؤوب لتطوير ا
 ...في عالمنا العربي يسجل لك مع العديد من األساتذة والزمالء

ولكن ثلوج كانون الصامتة ... حقيقة طال زمن الخريف العربي
.. وأصوات يعربية من بعيد تنادي مع تسبيح المآذن... أتت بعده

وغداً ... ومع ضحكات األطفال البريئة... وقرع أجراس الكنائس
ٌ  إلى المجهول، كسفينة ...يحل الربيع  في زمن نسافر فيه

 ... مزقت الريح القاسية أشرعتها ...تشق عباب البحر... تائهة
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أرغب في التواصل إلكترونيا مع طلبة العلوم . اإلنسانية بالرباط
. والسالمtahari7@hotmail.com: النفسية

 ة، اجلزائرقسنطينـ/ א

 البوابة خدمات جد معتبرة للتعارف ولم شمل تقدم هذه
األخصائيين العرب، أدعو أن يكون هناك منتدى جاد حول تبادل 
الخبرات والتجارب في هذا المجال ليتحقق تواصل عربي فعلي، 

 .تمنياتي لكم بمزيد التقدم والتألق و شكرا. أملي منكم الرد

 الدار البيضاء، املغـرب/א

قع جميل ومفيد ولكن الشباب يحتاج إلى منتديات للحوار مو 
المباشر، أدعو لالستماع إلى مشاكلهم والمساهمة في إيجاد حلول 

 .مناسبة لهم، وشكرا جزيال

 عني متوشنت، اجلزائر/ 

أشكر لكم فتح هذا المجال  ...السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
ا أيضا مجاال واسعا ومستفيضا لحقل أقترح أن تفتحو .للقراء

العلوم االجتماعية مرتكزين في ذلك على دراسة الظواهر 
إني مسرور للغاية، وفقكم اهللا تعالى لما يحبه . االجتماعية

 .ويرضاه وشكرا

  عكـا، الناصـرة/..

أريد أن أعبر لك عن صادق شكري وعميق امتناني، إن 
بحماس للعمل الدؤوب وينم عن شخصية مهنية شخصك يفيض 

وعلمية مميزة وبهذا فهو يثير غيرة من يود أن يعمل ويساهم في 
آمل االستمرار في التواصل وتعميق . حقل الصحة النفسية

 .الزمالة والصداقة، مع صادق التقدير واالمتنان

  اإلسكندرية، مصــر/א.

 المحترم، يسعدني أن اعبر لكم عن األخ األستاذ والدكتور
لكم . إعجابي بكل ما تقدمونه من جهد لخدمة االختصاص

 .تحياتي

אא..   بريوت، لبنان-سوريا / מא

صديقي الفاضل، إن ما تقدمه من وقت وجهد ومال من خالل 
شبكتكم، هو غير عادي وال أبالغ إن قلت إنه استثنائي بكل 

شبكة العلوم " بعد تصفحي للكثير من محتويات شبكتكم المقاييس
يفترض المساهمة وبقية الزمالء بتحمل ولو "... النفسية العربية

وأعظم مكافئة تقدم ... جزء يسير من هذه األعباء والتكاليف
... منكم هي تكرمكم بالنشر لي أو لغيري من الزمالء األعزاء

في حفظ اهللا مع فائق محبتي وتقديري واحترامي ودمتم 
 .ورعايته

  مكة املكرمة، السعودية/ א

الجميع (أقترح بناء معاهد للتدريب الخاص والغير خاص 
 .أقترح توسيع التواصل مع الضيوف.)يشارك

  غزة، فلسطني/אא 

الموقع ممتاز جداً ومن الممكن ألي باحث ان يستفيد منه 
لغة العربية ومتاح للجميع و مزيداً من التطور خصوصاً انه بال

في مجال علم النفس ومعاً وسوياً من أجل واقع افضل ومستقبل 
 أقترح االهتمام بالجانب التجريبي في علم النفس حيث ان. اجمل

.هذا الجانب مهمل و يعاني من هروب الباحثين منه

  القاهرة، مصــر/א

فى هذا المشروع العمالق الذي أثرى الحياة و بارك اهللا لكم 
أقترح إفساح مجال اكبر للدراسات التي تهتم .الدراسات النفسية

بصعوبات التعلم مع كتابة اكبر قدر من المراجع المتوفرة باللغة 
 .العربي

  بشار، اجلـزائر/

قع الشبكة من بعد السالم مع المودة، ال أحد ينكر ما يقدمه مو
خدمات، تشكرون على األداء المميز لها مما يؤهلكم لتأسيس 

ال أحد يستطيع أن يفعل ما يريد " . مدرسة عربية للعلوم النفسية"
أطلب دعم الشبكة و اإلصدارات التابعة لها . قبل خوض التجربة

" علم النفس المعرفي"بالدراسات والبحوث المتعلقة بـ
تحيات خالصة لكم من كل ". فيةالبنية المعر"وبالخصوص 

دعواتي لكم بالتوفيق ". جمعية النفسانيين لوالية بشار"أعضاء 
 .والنجاح في رسالتكم ووفق اهللا مسعاكم

א.. א מ  العـراق، بغـداد/ א

عمل متميز يفتح مجاالت رحبة للتواصل والتفاعل وجهد رائع 
افذة علمية مبنية على أساس الفهم في مجال المعرفة السلوكية ون

نشكركم على إتاحة الفرصة لمعرفة المزيد، تمنياتنا . المشترك
آمل أن تسهم هذه الشبكة في فتح آفاقا . لكم بالموفقية والنجاح

جديدة ومجاالت أكثر سعة لتضيف مختلف العلوم االجتماعية 
إليها لتصبح شبكة الجميع، نظرا للتداخل بين هذه العلوم 

تقديري لكل المشرفين على هذه . صوصا العلوم السلوكيةوخ
 .الشبكة، متمنيا لهم دوام النجاح والسؤدد

  مصـــر /

موقع جيد جدا، ان شاء اهللا مع اإلهتمام بمقترحات الزوار يكون 
ينقصة اتصاالت بالبريد اإللكتروني مع . من أحسن المواقع

مشتركين في الموقع من كافة البالد األخصائيين النفسانيين ال
أقترح أن يتاح لنا االتصال باألساتذة عبر الشبكة وإنزال . العربية

بعض الكتب بصفة مجانية، في العالج السلوكي والصحة النفسية 
. )موضوع تخصصي في الدكتوراه مستقبال(والعالج باللعب 

 .وفقكم اهللا والسالم عليكم ورحمة اللة وبركاتة

 ابن سليمـان، املغـرب/ 

احيي جميع المهتمين بعلم النفس في  بسم اهللا الرحمان الرحيم،
العالم العربي وأتمنى من اهللا أن يوفقنا إلى تطبيق ما جاء فيه في 

أتوجه بالشكر لجميع أساتذتي في كلية اآلداب والعلوم . مجتمعاتنا
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Je vous remercie de m'avoir accepter parmis vous,
j'espère apporter un plus au groupe, en matière de 
connaissances tant sur le plan psychiatrique, culturel
(Algerie), et je vous invite a être parmi nous en juin 
2007 pour le Congrès Arabe de Psychiatrie. 

Dr. Dina Joubrel ISMAIL / Rennes; FRANCE 

Je vous félicilte pour ce travail interressant qui me 
permet d'avoir une idée sur ce qui se passe dans les 
pays arabes. Je vous propose de nous donner des 
informations générales sur les hopitaux. Ainsi que des 
etudes sur la morbidité des troubles psychiatriques dans 
les pays arabes. 

Mrs. Sana Bouamama NAJEM / Milano, ITALIA 

Bonjour à tous, c'est la première fois que me n'inscrit à 
ARABPSYNET. Je viens d'avoir mon diplôme de 
Psychologie (spécialité : Neuropsychologie - Université 
de MILAN). Je fais de la recherche sur la Perception & 
la motricité, je m'intéresse énormément à la langue 
arabe. J’aimerai bien partager et discuter mes 
hypothèses avec vous (Notre façon de percevoir les 
choses modifie nos mouvements, et nos mouvements 
modifient-ils notre perception?). A très bientôt. 

Pr. Farouk ELSENDIONY / Cairo, EGYPT 

I write to commend you for your major contributions 
you are rending for Muslim, Arab and International 
Psychiatry. You have worked very hard in this area with 
dedication and enthusiasm. 

א..  אא א  طنطـا، مصـر/ מ

ممتاز، أتمنى المشاركة الفعالة بهده المنارة العلمية عن طريق 
 .نشر األبحاث والدراسات العلمية الرصينة، مع مزيد التوفيق

  القاهـرة، مصـر/א

أرحب بأي خطوة نحو التواصل، أقترح عمل ورش أو دورات 
د للتدريب على العالج النفسي معتمدة عالمياً في تدريبية أو معاه

.الوطن العربي على االنترنت

  بنغازي، ليبيا/אא

تحية طيبة لكل الجهود المبذولة الظهار شبكة العلوم النفسية 
 .العربية بهذه الصورة الرائعة

א. א  سلطنة عمان/מ.&מ

نثمن ونقدر جهودكم الطيبة في نشر الوعي النفسي والثقافة 
 .تقبل خالص تحياتنا. النفسية على المستويين العربي والعالمي

Dr. Saleh EL-HILU / UK 

I must say that I am very impressed with your website 
and the wonderful work you are doing. On behalf of the
British Arab Psychiatrists Association (BAPA). I would 
like to extend our hands to you for more collaboration 
and cooperation in the field of mental health for the 
betterment of psychiatric services in the Arab World and 
among Arab expatriates abroad. Best Wishes. 

 

Dr. khedidja AIOUEZ / ALGERIE 

      
َََArabpsynet Psychologist Guide 

 
 

Send your Scientific CV via CV FORM 

www.arabpsynet.com/cv/CV.htm 

َََArabpsynet Psychiatrist Guide 

 
 

Send your Scientific CV via CV FORM 
www.arabpsynet.com/cv/CV.htm 

      
א א א

  

 
 
 

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 

א מ א   א
 

 
 
 

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 

Arabpsynet e.Journal: N°10 & 11 – Spring & Summer  2006 
 

 2006     ربيـــــــــع  و   صيــــف   - 11    &   10الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــجمل

 
205   


