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العربي غني بالظواهر السيكولوجية التي تتطلب الدراسة و 
التمحيص و إجراء البحوث العلمية، بغية تأطير الظاهرة 

جزء منها له السيكولوجية و إبراز خصائصها المميزة و جعل 
هوية ثقافية ما، من حيث التمثيل العرضي و كذلك الطرق 
العالجية المستعملة في العمل العيادي و البحثي، الم يحدد 

الثقافة في "دور  " Georges devereux -جورج دوفورو "
على اعتبار ما تتميز به من خصائص في " المرض النفسي

 نسعى لدراسة لماذا ال. التكوين و التطور النمائي للطفل
الظاهرة النفسية في السياق البيئي و بالمحتوى الثقافي، من 

أملي أن . خالل العديد من البحوث بتقنيات علمية و موضوعية
العلم الذي "نعمل بعزم و إرادة و تركيز من اجل الوصول إلى 
اإلسقاط " (يحقق الذات و ليس الذي يحقق ذات اآلخر فينا

شبكة العلوم النفسية "ا يجري في موقع أتابع عن كثب م). اإلثني
أقترح . الغني بالمعلومات السيكولوجية و الطب نفسية" العربية

واقع العلوم " على هيئة العلمية للشبكة تنظيم مؤتمرا خاصا بـ
اشكر لكم اجتهادكم المثمر لما ". النفسية في الوطن العربي 

 في تسهرون على تقديمه و أدعوكم للعمل على إيجاد مساحة
الشبكة خاصة بالتكوين عن بعد في أحدى مجاالت العلوم 
النفسية، تكون فرصة لتعميق التمكين العلمي و المعرفي في 

جمــال . شكرا للجميع خاصة د. ميادين اختصاصنا
 . التركـــي

 رـــ اجلزائـ/ .

الســــالم عليكم ... ر توأخي وزميلي االستاد الدك
ورحمة اهللا، العتقد ان سرورا يعادل سرور اإلطالع على نبإ 
قيامكم بالخطوة الجريئة، المتمثلة في محاولة جمع إخواننا 
المشتغلين بحقل الطب النفسي بكافة فروعه في نواة واحدة، 

أبناء جيل " هدفها تحقيق التواصل العلمي واألكاديمي بيننا 
وتمكيننا من المادة العلمية في مستواها الحيوي " الطب النفسي

وتبادل التجارب والخبرات، إنكم البد مشكورين عما قمتم 
. وتقومون به، جزاكم اهللا بذالك خير الجزاء والسالم عليكم

 .تقبلوا تحيات المركز المتخصص في التدخل النفسي

 ، مصــــر القاهـــرة/ א.

 بخالص شكري و تقديري لرئيس شبكة العلوم النفسية أتقدمبداية 
العربية و جميع الكوكبة القائمين على العمل في هذا الموقع 

كمختص في العالج النفسي و عالج اإلدمان و من . المميز
خالل بحثي الدائم في المواقع المهتمة بقضايا علم النفس والعلوم 

يتسم هذا ". شبكة العلوم النفسية العربية"ة اإلنسانية، وجدت بواب
الموقع عن جدارة باالهتمام بالعلوم اإلنسانية و قضايا علم 
النفس من حيث الشكل و المضمون كما يلتزم بتقديم كل ما 
يخدم الناحية األكاديمية و العملية و التطبيقية في شتى فروع 

  و إرساء يعمل الموقع على إحياء. علم النفس و العالج النفسي

  ورغلــة، اجلزائــر/ . 

أخي وزميلي الدكتور جمال المحترم،أتابع أعمال الشبكة 
ونشاطكم الدءوب الذي يستحق الدراسة كنموذج غير عادي في 

وها أندا أربط . كوكب الطب النفسي وعلوم النفس عامة
عليك عتابا علميا أرجو أن االتصال معكم من جديد غير أن لي 

 لقد - 1:تقبله من أخيك رمضان الجزائري يتمثل فيما يلي
أخذت الشبكة على عاتقها أهدافا نحسبها حضارية تحقق ألمتنا 
بعض السبق في مجال العلوم النفسية من أهمها تقريب الطب 
النفسي وعلم النفس إلى المواطن العربي وقبل ذلك ربط 

 إيجاد المصطلح العربي المقابل - 2./ ماألخصائيين فيما بينه
للمصطلح الغربي وإنشاء بنوك معلومات عربية أصيلة أو 

لقد . وقد كنتم سباقين في مجال المعجم و المصطلح./ مترجمة
جعلتم جودة الفكر واألسلوب والمنهج والدقة العلمية الصارمة 
ي والخلو من األخطاء المنهجية واللغوية مبدأ من مبادئ النشر ف

المجلة االلكترونية التي أصبحت مثل شبكتها مرجعا للباحثين 
في كل أنحاء العالم العربي ليس أدل على ذلك من الرسائل 
االلكترونية التي تصلنا بفضلكم من الطلبة الباحثين من المغرب 

غير أنني الحظت وجود أخطاء في بغض . إلى العراق
رة إليها حيث أن الترجمات أرى من واجب الزمالة والعلم اإلشا

سوء الترجمة واألخطاء اللغوية إضافة المصطلحات المستقاة 
من معاجم غير مختصة يؤدي إلى إلى فوضى المصطلح و 

أدعوكم للتأكد من كفاءة الكتب و المقاالت التي . ارتباك المعنى
تنشر والتدقيق في السير الذاتية ألصحابها؟؟؟ ألنها عنوان الثقة 

 أن تعرض المقاالت المترجمة على في الشبكة كما أرجو
أخصائيين في الترجمة لتقويم صدقيتها، حيث أن الترجمة الجيدة 
يعتبرها البعض خيانة للنص األصلي فماذا نقول عن الترجمة 

 . الرديئة؟؟؟ الى لقاء قريب

 انـروت، لبنـ بي/ א

ي، شكراً على اهتمامك التعريف تحيات... عزيزي الدكتور
بمؤتمرات العلوم النفسية العربية، أنا ال أشك لحظة في دوافعك 
اإلصالحية للفكر العربي الذي ال يزال ضاالً في غياهب الجهل 

إذا دفعتك الرياح بما تشتهي السفن، سنكون سعداء . والخزانات
 . و لكم جزيل الشكر. باستضافتكم

 مستغانـم، اجلزائـــر/ א.

عندما نتحدث عن العلوم السيكولوجية في : كلمة ال بد منها 
الوطن العربي نحن في الوقت ذاته، بحاجة إلى تقييم واقعي 
نستمد منه االستراتيجيات المعرفية و اإلجرائية، بغرض تقويم 
قاعدته اإلبستيمولوجية و العملية التي تؤسس لمنظومة معرفية 

التأسيس لعلم " منها التأسيس لعلم موجود إنما نقصد به الهدف
 ، إن واقعنا "نفس ال يلغي المحتوى االثني للظاهرة السيكولوجية
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أتمنى أن تتاح لي فرصة . لبداية مستقبل علمي واعد بمشيئة اهللا
الحقة في المغرب العربي كي أحظى بالتعرف إليكم و إلى 

أشكرك على كل ما تبذله من جهد . الزمالء في البالد المغاربية
مع خالص اعتباري لجنابكم . ية في أوطاننارفعة بالعلوم النفس

 .ولجميع الكادر العامل معكم

 ، مصــــراالسكندريـــــه/מ.

األساتذة القائمين على بوابة الشبكة، جزاكم اهللا خيرا على إنشاء 
نحن فعال بحاجه ماسه إليه، خاصة نحن الطلبه، الن . هذا الموقع

لبوابة بالتأكيد ستتيح لنا فرصة التحاور مع أساتذتنا وهذا ما هذه ا
لقد سعدت جدا بمعرفة هذا الموقع . نفتقده ونحتاجه في نفس الوقت

. فهو ممتاز وفكرته متطورة ومفيدة. أثناء قيامي ببحث علمي
اقترح تكثيف الدعاية لهذا الموقع، لحاجتنا الماسة إليه خاصة في 

. ي تعيشها شعوبنا العربية في هذه اآلونةظل الظروف القاسية الت
إننا جميعا في حاجة للمساندة النفسية من ذوي ألخبره 

أتمنى أن أكون صديقة جيدة لكل زمالئي في هذا . والمتخصصين
 .الموقع وطالبه مجتهدة محبه لعلم النفس وجزاكم اهللا كل خير

 داد ، العراق بغ/ אא.

بسم اهللا الرحمن الرحيم، السيد رئيس شبكة العلوم النفسية 
تحية طيبة، أشكركم جزيل الشكر على تواصلكم ...العربية

جزاكم اهللا كل خير، . المستمر وهذا دليل جدية مسيرتكم العلمية
. أرجو أن تؤشر الشبكة لبداية مستقبل علمي واعد بمشيئة اهللا

فرص المشاركة بالمؤتمرات ألحظى كما أتمنى أن تتاح لي 
بالجديد و النافع في حقل المعرفة و العلوم النفسية و للتعرف 

إني مقيمة حاليا في دولة اإلمارات . على زمالء االختصاص
 و ) نتيجة الظروف األمنية التي يمر العراق (العربية المتحدة

لكم و لألعضاء العاملين . أمارس تخصصي في جامعة الشارقة
تمنياتي . ذا الموقع البحثي المميز كل التحيات و التقديرفي ه

بمزيد التقدم واالزدهار خدمةً للتطور و البحث العلمي في وطننا 
 .العربي، آملة في تواصل مثمر و مستمر معكم

  مستغانــم، اجلـــزائر/ א.

فذة العربية على علم أتمنى من جوهر كياني النجاح لهذه النا
النفس، الذي أضحى البحث فيه ضرورة ملحة و خاصة أن 

االقتصادية : مجتمعاتنا تشهد تحوالت كبيرة على كل المستويات
و االجتماعية، و الشك أنها بحاجة إلى جهود و أبحاث في علم 

إضافة إلى أنها . النفس تساعد على التكيف وفق هذه المتغيرات
واسعة للتعاون العربي و تبادل اآلراء و تفتح أمامنا آفاقا 

الخبرات من اجل علم نفس يأخذ بعين االعتبار المستوى الثقافي 
المميز للثقافة العربية، و ال شك أن هذا في الواقع يحتاج إلى 

أتمنى لإلخوة . تضافر جهود الباحثين العرب في هذا الميدان
جاح و هي األساتذة القائمين على هذه الشبكة التوفيق و الن

تستحق منا كل التشجيع و سأعمل شخصيا لدعمها العلمي بكل ما 
 .أوتيت من إرادة و عزم

راقــط، العـ واس/ אמ.

بسم اهللا الرحمن الرحيم، الدكتور رئيس شبكة العلوم النفسية 
 كم و لجميعتحية طيبة مخلصة متواصلة ل. العربية المحترم

مدرسة جديدة في الوطن العربي تقوم على أسس علم النفس  
. والعالج النفسي بشكل محكم ومقنن من الناحية العلمية والعملية

أطلب من القائمين على الموقع إعداد مواضيع علمية و أكاديمية 
تهتم بأبحاث علم اإلدمان، كما أقترح إدراج جزء خاص بالردود 

سية الخاصة بزواره تحت إشراف كوكبة عن االستشارات النف
. أساتذة علم النفس و الطب النفسى من أعضاء الشبكة الموقرين

مرة أخرى، الشكر و التقدير لرئيس الموقع و للفريق العامل 
معه، الذي ساهم بجهده و علمه ليؤسس موقعا يرقى إلى مستوي 

 .المواقع النموذجية

  الرياض، السعودية/ אא

اشكر اهللا سبحانه وتعالى أن هداني للوصول إلي هذا الموقع 
أتمني أن تتضافر الجهود بين األساتذة و األطباء النفسين . الرائع

و األخصائيين النفسين للرقي بمستوي الخدمات النفسية في 
الوطن العربي، و أن يكون وسيلة لتقارب وجهات النظر بن 

 النفسي و األخصائي لكي نقدم أطروحة نفسية راقية الطبيب
الموقع رائع بكل المقاييس ... تظاهي غيرها من الخدمات النفيسة

أسال اهللا أن . ورائد من نوعه، الشكر هللا أوال ثم للقائمين علية
 .يجعل فيه الخير للجميع، فشكر لكل القائمين علية

 آربــــالء، العـــراق / א.

. للمرة الثانية أتصفح هذا الموقع... بسم اهللا الرحمن الرحيم
أسعدني وفاء الشبكة بالمحافظة على ماهية المعلومات المكتوبة 

شاكرا من كل وجداني العلمي واألكاديمي . من قبل أصحابها
. العاملين فيها، متمنيا لهم االزدهار والتفوق العلمي والمجتمعي

يسرني أن أقدم خبرتي األكاديمية على المستوى النفسي كما 
 إثراءا للشبكة و ،)من غير أي مقابل(واالجتماعي والتربوي 

تقديرا لخدماتها التي أنعمت بها على العلماء و المخصتين 
 على ).و أنا وحدا منهم(والباحثين وطالب علم النفس العرب 

 والعلمية من خالل الرغم من أن الموقع يضفي الفائدة األكاديمية
تعارف األخصائيين والعلماء، أقترح وضع مساحة محددة 
ومشروطة الستضهار البعد التواصلي بين المشتركين من اجل 

مع فائق . تحقيق أعلى درجات الفائدة المجتمعية و العلمية
 .احتراماتي العميقة

 راقــط، العــ واس/א.

سم اهللا الرحمن الرحيم،السيد رئيس شبكة العلوم النفسية ب
تحية وسالم ال ينقطع وشكر بال حدود لكل ما قدمتموه ...العربية

إنه .وتقدمونه لنا إخوتكم أعضاء الشبكة العلمية النفسية المباركة
كلما وصلني شيئاً منكم ازددت فرحاً وشعوراً أكثر باالنتماء 

إدمان "بالغكم مشاركتي ببحث حول أود إ. للشبكة و المسؤولية
في المؤتمر العلمي العالمي لإلدمان " العقاقير النفسية في العراق

 مارس 13 -10(في ) اإلمارات (الذي عقد بمدينة أبو ظبي
 وهو ما كان يعوزني وتحقق بفضل اهللا وفضلكم، إذّ لوال ،)2007

حيي تأتي مشاركتي هذه لت. الشبكة لما علمت بهذا الحدث الكبير
األمل في بعد طول جدب، و جاءت قوية أيضاً بحجم المؤتمر 

كونه تضمن أعمال علمية عالمية في مجال اإلدمان بمشاركة (
كانت مناسبة . )علماء وأساتذة من المحيط العربي والعالمي

 أن أتزود بمعلومات وأفكار و )بأيامها القليلة(كبرى استطعت 
 يميلي، آمال أن تؤشر أحقق تواصل بدت بوادره تظهر على إ
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في دراسة العلوم النفسية بالوطن أضم جهودي إلى جهودكم 
 .مع كل حترامي. العربي

  الرياض، السعودية/ אא

السالم عليكم ورحمة اللـــه ...حضرة األستاذ واألخ الفاضل 
و بركاتــه، شااااااااااكرة و مقــدرة لــكم كــل 

 ...لتوفيــقجهـــد تبذلونــة وأســال اهللا لكم ا

  مدينة اجلزائــر، اجلزائـر/.

عليكم، أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الجد رائع،  السالم
 .والسالم عليكم. كما اشكر القائمين عليه

  اجللفــــة، ا جلزائــــر/ א.

أرجو تزويد الموقع . شكركم جزيل الشكربارك اهللا فيكم، أ
بمعلومات أكثر حول علوم التربية عموما و علم النفس و 

لكم التقدير على هذا الفضاء . إرشاد وتوجيه خصوصا
 .المعرفي

 رــاجلزائ/واديـــ ال/ א

عندي اهتمامات السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته، في الحقيقة 
كبيرة في مجال علم النفس، أكيد بإذن اهللا سأستفيد من هذه 

 .وفقكم اهللا، أسمى تحياتي. الشبكة

Pr. Mohamed Laid ALIMI / Sidi Bouzid ; TUNISIA 

Effectivement, il faudrait utiliser des termes arabes 
pour traduire exactement les significations. Dans 
nos recherches, nous avons besoin des 
Dictionnaires de Spécialités, des Instituts Arabes de 
Traduction et d'ajustements des cotations des tests 
projectifs. Nous avons beaucoup servi l'occident 
sans bénéficier notre public arabe de nos 
recherches. Dans nos travaux, plusieurs 
découvertes demeurent sans traduction arabe. C'est 
la raison pour laquelle, je vois que « Arabpsynet » 
est organisateur des chercheurs en psychologie 
clinique et autres spécialités voisines. C’est un site 
que j'ai récemment découvert, je dois travailler à 
mieux enrichir ses activités. J'ai des ajouts dans les 
recherches de psychologie projectives à offrir au 
public des chercheurs et étudiants en psychologie. 
D’autres articles en arabe sur les concepts de 
désavantage, de la première grossesse, la sexualité 
gravidique, et autres 

Ms. Hazar NOMAN / SYRIA 

I hardly can find suitable words to express my 
appreciation to this great work actually after reading 
your work dear doctor i had a hint about common 
problems which may face any one. Hold on your 
brilliant researches .I suggest to translate this work 
into many languages to enable people all around 
the world to read it. / GOD BLESS YOU. 

األخوة العاملين معكم، ومن خاللكم إلى األساتذة والباحثين  
سيدي العزيز لقد . المنتسبين إلى الشبكة العربية المباركة

فتحتم لنا أبواباً للعلم والمعرفة والتالقي الفكري ال يمكن إال 
لكم من اهللا التوفيق ومنكم .أن ننحني أمامها إجالالً وعرفاناً

 .مع خالص إعتباري. التقييم والتقويم

א  راقـان، العــ ميس/מ

أرجوا من ...لفاضلاهللا الرحمن الرحيم، األستاذ ا بسم
حضرتكم مدنا بالمعلومات والبحوث والدراسات الحديثة في 
علم النفس الرياضي، ونحن كوننا البرعم األخضر لهذا الفرع 
من العلوم، ال نستطيع إال االعتماد على اهللا و عليكم للحصول 

لكم مني . على الدراسات المفيدة والمهمة في هذا الميدان
 .قديرجزيل الشكر و خالص الت

 ـاس، املغــــربــفـــ / א

مبادرة جد هامة، آمل من طالب علم النفس دعمها و 
أدعوا إلى تعميق البحث في جديد علم النفس . المشاركة فيها

المعرفي من حيث المتهجية أو النظريات الجديدة مع التأكيد 
 علم نفس عربي و العمل على على ضرورة االهتمام بتأسيس
 .تحديثه و تطويره بصفة منتظمة

 واط، باجلزائرـ األغ/ א

أشكر كل القائمين على إثراء بوابة الشبكة من أساتذة و 
مشاركين فأنتم موردنا الثاني في مجال علم النفس الذي ال 

. اد ال تلتقي في جامعاتنايكتمل إال باجتماع اآلراء التي تك
أرجو منكم أن تضعوا بعين اإلعتبار القدرات الشرائية للطلبة 
فيما يخص االشتراك بمجلتكم فأنا شخصيا في حاجة ماسة 

 .إليها، لكن ثمنها ال يسمح لي باإلشتراك

  بغــداد ، العــراق/ אא.

 أنا في تواصل معكم على بداية أقدم خالص تقديري لكم و
أتمنى أن يحظى هذا الموقع البحثي بالمزيد من . الدوام

التطور و العمل على نشر أحدث األبحاث العلمية في كافة 
اعتبر بوابة شبكة العلوم النفسية العربية . فروع العلوم النفسية
أتمنى لها مزيدا من التقدم و التطور و . ملتقى لكل الباحثين

 .االزدهار

  رــــ اجلزائ/ .

الشكر الجزيل للقائمين على شبكة العلوم النفسية العربية لهذه 
اإللتفاتة الطيبة التي تفتح المجال للتعرف عن مجاالت علم النفس 
و التي تمكننا من مواكبة الدراسات الجديدة في هذا الفضاء 

هتمام بالبرامج التربوية الموجهة اقترح اإل. العلمي الواسع
 .المدرس التأخر يعانون الذين لألطفال

 ربــ زاوية عني متكناي، املغ/ א.

جاءت ... رئيس بوابة شبكة العلوم النفسية العربية، تحية طيبة
بوابة الشبكة باسلوب مبتكر يجمع األصالة و التجديد تعكس جهدا 

يشرفني أن انتمي إليكم و. ن إال أن يثمر عن خّيرمخلصا ال يمك
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