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−/א..
 لعل انطالقة الشبكة العربية للعلوم النفسية ستمثل الجسر الذي        

يربط األخوة العرب ارتباطاً مهنياً، بعد أن تمزقنا سياسـياً، و           
أهنئـك وأشـكرك علـى      . يمد يد التواصل مع إنسانية العالم     

جهودك الكبيرة واستمراريتك المتواصلة بالعمل المظني لتطلق       
الشبكة العربية، والتي سنعمل معاً على أن تكون معلماً أساسياً          

يسعدني أن أسهم بمـا     . لعربي  في العلوم النفسية في الوطن ا     
أستطيع، إلنجاح الشبكة النفسية العربية، ألنها واجـب تجـاه          

وما قمت بـه    . اختصاصنا الذي نمثله، وتجاه اإلنسان العربي     
من جهود يحتسب تاريخياً لك، وأنا أعرف كم مـن الوقـت            
والجهد يتطلب مثل هذا العمل، ومن ثم فالجميع مسؤول معك          

قع، وإن كان الجهد األكبر يظـل ملقـى         على إنجاح هذا المو   
 مع خالص ودي وتحياتي/ على عاتقك 

−א/אאאא
 المركز العربي للدراسات النفسـية أن يتقـدم بالتهـاني           يسر

علـى  " شبكة العلوم النفسية العربيـة      " بمناسبة افتتاح بوابة    
ضحيات وجهود مكثفة مـن الزميـل       االنترنت و ذلك بفضل ت    

جمال التركي الحائز على جائزة مصـطفى زيـور للعلـوم           
الذي نثمنه نقلة هائلـة لتطـوير       . النفسية كتقدير لهذا اإلنجاز   

االختصاص عبر توفير المعلومات وتسهيل تبادلها وفتح بـاب   
التواصل والتعاون بين المتخصصـين العـرب بعيـداً عـن           

ات السلطة وغيرهـا مـن معوقـات        المنافسة المحلية وتوازن  
التعاون العلمي العربي ومعوقات االعتراف بجهود المميـزين        

كما يسر أسرة المركز دعوة الـزمالء       . من باحثينا النفسانيين  
العرب باإلنضمام إلى مشروعه التوثيقي و تفعيل البوابة على         

. أ/ رئيس المركز العربي للدراسات النفسية      . شبكة اإلنترنت 
 لبنـان/  أحمد النابلسي محمد. د

 

−/אא..
إنني أقدر عاليا جهودك الجبارة ومساعيك الحميدة في خدمـة          
الثقافة النفسية العربية وفي تزويد المختصين العرب في العلوم         
النفسية بالمواد المرجعية الهامة وفي تواصلهم وربطهم بشبكة        

بية رصينة لك كل الفضل في تأسيسها والنهـوض         علمية عر 
 .بها 

 

א−א/א.
أشكر تواصلك و مبادرتك بإرسال المعارف و العلـوم لكـل           
نفساني عربي معتذرا عن التقصير في التواصل فقد شـغلتنا          
هموم الحياة و الركض وراء لقمـة العـيش فـي ظـروف             

إن رغبتنا في نشر الوعي و الثقافة النفسانية        . ية صعبة اقتصاد
في بالدنا اليمن كبيرة و لكن عشرات بـل مئـات بـل آالف              
المعيقات و المصاعب تقف حاجزا و عائقا دون ذلـك أولهـا            
األمية األبجدية و ثانيها األمية الحاسوبية و ثالثها قسوة الحياة          

نشرات النفسـانية و    االقتصادية و رابعها انعدام الدوريات و ال      
مـع  ... قلة الكتب حد الندرة و يبقـى تواصـلنا الحاسـوبي          

تقديرات اإلخوة لك تحايا القلب و ذكـر الوجـدان و دعـاء             
 . و اهللا يرعاكم... الصدق 

מ..  א א−/א
 إلى المزيد من العمل و التطوير في حياتنا الثقافية و العلمية

אא−/אא..
نتابع باستمرار جهودكم العلمية التي جعلت من شبكة العلوم 
النفسية العربية مرجعاً علمياً وثقافياً كبيراً داخل الوطن 
العربي وخارجه ، لقد أسهمت الشبكة في توطيد التواصل 

صاصيين في العلمي والشخصي بين المؤسسات العلمية واالخت
مجال العلوم النفسية ، وسيكون لها بإذن اهللا تعالى الدور 
البارز والفعال في عرض ومناقشة وطرح أهم قضايانا 
العربية وما أصاب األمة العربية من تدني علمي وثقافي 

، لقد سرنا إصداركم ... وانحالل أخالقي ، وتحديات خطيرة 
ا مرآة ثقافية علمية التي نعتبره" مجلة شبكة العلوم النفسية" 

مع بالغ . متخصصة ، ومرجعاً علمياً في مجال العلوم النفسية 
 شكرنا وتقديرنا لكم والسالم عليكم

 

א−/..
يسعدني أن أعبر لكم عن منتهى إعجابي العلمي والشخصي 

ل، زخم إن ما يميز هذا الموقع، بل المنه. بموقعكم الفريد
وال . المواضيع وتواضع الطرح و سهولة التجول في فنائه

أجد في هذه المناسبة األولي للتواصل معكم إال الشكر الجزيل 
موقعكم يغني عن . عما تبذلونه من عمل نافع وعطاء كريم

أشعر . التسكع في ترهات بعض المواقع التي تعج بالتدليس
اء ليس إال هباء أن ما يطفو على الم"بعد الخبرة الطويلة 

نثرته ريح مستهدفة أما الآللئ فهي دوما بانتظار ذلك الماهر 
كفاكم قلة النوعية على رخيص " الذي يستخرجها لتكون لؤلؤا 

الكم، وسيكون لموقعكم تنويهاً في مقدمة المعجم الذي أعمل 
بارك . عليه، منذ مدة طويلة، كما سأرشد طالبي إليه لالستفادة

مثل ( دم ذخرا لينعم بك اآلخرون " عملك اهللا في همتك و 
 .، الداعي لكم بدوام العطاء) " سويدي 

 

א/.. א
يسرني أن أعبر لكم عن شكري وامتناني الصادقين عن منزلة 
الشرف التي وضعتموني فيها بوضع سيرتي العلمية ضمن 

كما أهنئكم بكل . في الوطن العربيعلماء النفسيين المميزين 
 The امتنان بمناسبة إدراج اسمكم ضمن الموسوعة العالمية

Contemporary who's who "  وهذا نتيجة لتفانيكم في اإلنتاج
العلمي والطبي وهو شرف لكم وألسرة شبكة العلوم النفسية 

تقبلوا . / فإلى المزيد من اإلنجازات والنجاحات,العربية 
 .ديري الخالصينشكري وتق

 

אא−א/א..
هنئكم على تأسيسكم الموقع وهو غني بالمعلومات واالخبار أ

العلمية والنفسية وانا اتصفح الموقع كلما سمحت الظروف الن 
وضع العراق االن صعب اذ نعيش تحت االحتالل واالزمات 

وجود الكهرباء واالتصاالت النفسية كبيرة وعميقة بسبب عدم 
ولذلك نحن نجاهد من اجل التواصل مع اشقائنا العرب اتمنى 

 .لكم عاما سعيدا مع مزيد التوفيق والنجاح
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Appreciations : P r o f e s s o r s  o f  P s y c h o l o g y  &  P s y c h o l o g i s t s @

Pr. Charles HARB :Beirut – LEBANON 
I was pleasantly surprised by the internet portal you 
forwarded, and am immensely grateful for your 
efforts in that regard. I have taken the liberty of 
forwarding the url to several Arab academics in the 
Arab world. I am sure that the future of the portal is 
assured. Warmly from. (Social and Behavioral 
Sciences Department / American University of Beirut ) 

 
Maysaa BURAIK , Ph.D : Virginia, USA 

This is a wonderful start for Arab mental health 
professional. I have waited very long for something 
like this. I use the available dictionary to translate 
some of the assessments i administer and it has 
proved to be very useful. I look forward to being a 
contributing member. My suggestions concern adding 
the admittance of counselors into your web page. It 
is my belief that their contributions would be greatly 
appreciated and useful. After all, isn't this web page 
intended to improve the science of psychology? I 
believe there are more Arab counselors out there that 
may have more experience with the Arab population 
(whether in the USA or the Middle East). As an Arab 
psychology student i have received most of my input 
and help regarding working with Arab clients from 
Arabic counselors (community, school, family..etc). In 
addition, I have researched the available literature in 
the USA regarding working with Arab and Muslim 
clients and most of the contributions were from 
counselors. 

 
Lynn WILCOX, Ph.D : California – USA 

The website is very impressive! Thank you very 
much.  (Counseling Psychology University of Missouri-
USA / Lifetime Member, American Psychological 
Association. / Asst. Professor, Georgia State 
University, Atlanta, 1968-69 / Professor, California 
State University, Sacramento – USA) 

 
Dr. Reda ABOUSERE : Cairo – EGYPT 

Many thanks and I am very glad to reach this level of 
professional website. I am always keen to surve the 
site and happy to receive your email about it. Please 
Keep working on it and I have already mentioned  
about it in the latest conference in Dubai. / With my 
best wishes. 
 

Samar ZEBIAN, Ph.D. : Beirut -  LEBANON 
I would like to congratulate you, your colleagues and 
students on Arabpsynet. Although we recently 
learned about the site here at AUB in the psychology 
program (in Beirut) we have already made good use 
of it. 

 
Pr. Farouk MAJZOUB : Beirut – LEBANON 

You have achieved, up till now, in the realm of 
Psychological Sciences in the Arab World. 
Congratulation 

 Dr. Mandy BRAUER : Cairo - EGYPT  
I have just glanced at this wonderful new site and I 
look forward to getting to know it and you more. The 
site is much needed and I am glad it is in 3 
languages. How about a section so that readers can 
search for specific subjects? I, for example, am most 
interested in children and adolescents since I am a 
child psychologist. It would be convenient to be able 
to just write the word children and have further areas 
about children at my fingertips. Unfortunately, I am 
so computer-timid that you may well have this 
feature within the site and I have not yet seen it. Do 
you also have specific papers on the mental health of 
the Palestinians currently ? This is of great concern to 
me. Thanks. 

 
Nehad AHMED Ph.D : Ohio – USA 

I am happy for having me as a member of the 
Arabpsynet. , I do have international experiences in 
Egypt, Germany, Puerto Rico, and USA. At this course 
of my life, I am very interested to learn more about 
the psychological needs for our Arabic and Islamic 
communities. I appreciate allowing me to be part of 
the growing Arabic Psychological Society. 

 
Dr. N. RAZIK : Québec – CANADA 

Excellente inititiative qu'est ce forum sur la psy 
version monde arabe. Sans être en marge des 
nations, le monde arabe est un champ fertile à 
l'exploration (pas seulement le pétrole) intellectuelle. 
Entre un passé glorieux et un présent douleureux, 
c'est aux intellectuels et aux professionnels de 
participer à la rennaissance.Je serai curieux de 
connaitre l'impact de cette stigmatisation en cours 
sur les enfants arabes et musulamans. / Merci et 
Bravo. (Criminologue / Protrection et réadaptation 
juvénile) 

 
Dr. Musaed Al-Najjar : Kuwait City 

I just would like to say congratulation on the 
successful of making the Homepage of 
arabpsynet.com, it is well designed, got a lot of 
information. / Congratulation one more time. / Best 
Regards. 

 
Mrs. Mayada AKRAWI: IRAQ – SWIRZERLAND 

Thank you very much for your site . It is thanks to 
the information provided on it that I was able to 
attend the first regional congress on middle east and 
north africa psychology in Dubai - It was most 
interesting and it is thanks to your efforts that this 
information was dissiminated / Wtih regards. 

 
Mr. Naoufal Ben ABDELJALIL: MOROCCO 

I hope the best for your website to help all the 
poeple looking for knowledge all over the world 
especially in the arab countries 
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