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@  www.arabpsynet.com/propositions/PropForm.htm: شـارك برأيك

 

المهدد بالكثير من  صيانة لنفسية اإلنسان العربي المقهور و
 ن علىهزائم متنوعة، إاإلنجراحات النفسية بفعل ما يحيطه من 

الصعيد العسكري أو العلمي أو المعرفي أو السياسي التكنولوجي 
أمام المباالة قل نظيرها إال عند الشعوب التي . أو اإلقتصادي

انتهت إلى االنقراض، وحيث أنني تصفحت بعناية وعلى مدى 
يومين الموقع الذي جعلتموه مجاال للتواصل بين هؤالء النحبة 

 ودقائقها فإنني أتمنى لنهجك النجاح من العارفين ببواطن األمور
وأؤكد لك أنني سأعمل جهدي ألساهم بما أستطيعه ويتناسب مع 
توجهات الموقع من دراسات وأبحاث سيكوسوسيولوجية تتناول 
واقع اإلنسان في زمننا هذا، والتحوالت التي نعيشها وما طرأ 
ويطرأ بشكل متسارع وغير مسبوق والتأثيرات الحاصلة في 

فة والنفسية الجمعية لإلنسان المقهور الذين علينا اإلسهام في الثقا
المحافظة على توازنه ودعمه السترجاع كينونته اإليجابية في 
اتجاه تحوله وتطوره الفعال والهادف حفاظا على هوية متميزة و 
إنسانية العمق مساهمة في بناء العالم والنظام الكوني الجديد دون 

ئن دون بشري أو بشر تقهقري هدام، كما السماح بتحويله إلى كا
. يحاول العنصريون الجدد أن يصنفوننا وعلى وجه اإلطالق

 .تحية كبيرة وسالم صادق من زميل يقدر جهدك
 

א   عمــان، االردن-א
ن يسمح للباحثين أتمنى أ. نكم بالمستوى الذي يفخر بهأعتقد أ

ه ةى كامل الموقع لما له فائدطالب الدراسات العليا االطالع عل
بحاث الحديثة التي تثري فاعلية طالب في مجال المراجع واأل

شواط ن تقتصر االشتراكات على من قطع األأآسف . الدكتوراه 
طروحتي تبحث بشكل عام بموضوع أن إ. ساتذة الكراممن األ

فهل من إمكانية لمساعدتي، خاصة على مستوى " التعصب"
 -جواد الزعبي . بهذا المجال وكل الشكر لكمالمقاييس الحديثة 
 .طالب دكتوراه

 

 را ـــدن، انكلتـــــــ لنــ-
الموقع ممتاز و أقترح أن يسمح للزائرين قراءة كل 
الموضوعات دون أن تكون محتكره للنفسانين ذلك أن في 
 إستطاعة كل إنسان قرائتها في الكتب و المراجع، فهي ليست

أسرار مهنة يتم التغطية عليها أو حجبها عن االنظار و كائنا ما 
يكون السبب أرى أن نجاح الموقع في خدماته و في مدى اإلقبال 

أتمنى دراسة هذا . عليه و تقديمه المعلومات دون شرط أو قيد
 .اإلقتراح برؤية موضوعية

 

 نـــ فلسطي،لـــف، لخليـــصوري–
شبكة واسعة من المعرفة يجد فيها الباحث والمتخصص الكثير 

اتمنى لكم النجاح . من الفائدة والمنفعة العلمية والدراسات النفسية
أقترح توفير دراسات و . والتوفيق، آمال ان اكون عضو فيها

مراض بحاث أو رسائل ماجستير أو دكتوراه في مجال األأ
ذياب أحمد . هذا المجالالسيكوسوماتية فأنا من المهتمين ب

 .أبوريش
 

   القاهـــــرة، مصـــــر-
 دوام الرقى و المزيد من االنتشار الذي ذا الموقعأتمنى له

سأعمل من أجله إن شاء اهللا، أقترح التزود بالدرسات الجديدة 
 .ونشر الرسائل العلمية التى تهم العاملين بالمجال

 @

 ةـــام، السعوديـــالدم/  مصـــر -מאא..
إنك تقوم بعمل جليل بالفعل، وفقك اهللا ورعاك ألن ما تفعله ال 

لك منى . يقدر عليه إال أولى العزم أو على األقل مؤسسة ضخمة
 .خاصة كل التقدير

 

  القاهـــرة، مصـــر-..
عزاء، تحياتي و تقديري للجهد المشرف مع موفور اإلخوة األ

 .التحية
 

 راقـــ الع داد ،ـــ بغ -א.
ني على اهتمام بشبكتكم المميزة علميا وأشجع طلبتي باستمرار إ 

على تصفحها ولكن كما تعرفون ظروف العراق، ان االنترنيت 
سأعمل ان .لمه مؤخرا أيضابدأ حديثا في بلدنا والطالب بدأوا تع

شاكرة لكم . شاء اهللا أكون عونا لكم ودعما لشبكتكم الرصينة
ترشيحي للهيئة العلمية كما سأسعى للتواصل معكم برفدكم 

ادعوا لنا باألمن واألمان واالستقرار، . مستجدات االختصاص
 .وفقكم اهللا لما فيه الخير

 

 لجزائــــر باتنــــة، ا  –..
وفقكم اهللا إلى فعل األشياء … األستاذ الفاضل، تحية أخوية طيبة

الجميلة التي تدل على مستوى رفيع من التحضر وحب اآلخر و 
إرساء قيم أخالقية وحضارية عالية، تبدو من تفانيكم في العمل 

تقبلوا تقديري واحترامي . واالبتكار وتقديم كل ما هو مفيد وخير
 .لى لقاء طيبوإ. الخالصين

 

 ة ـــ السعودي،اض ـــ الري–א.
ن نجد هذا أ لمما يثلج الصدر هإن...  أوقاتكم بكل خيرسعد اهللاأ

 كل هالمجهود الجبار على الشبكة الذي ال يسعنا ال أن نكن ل
االحترام والتقدير ولو كان هذا النموذج متكررا في العالم العربي 

 نفسية عربية علمية لها من األصالة لوصلنا إلى هوية
واالستقاللية ما يجعلها مرجعية علمية لكل العالم مع كل ما 

 من مقومات يشهد بها التراث النفسي عند العرب هنملك
 لمن دواعي سروري التواصل معكم و إني مقدر هوالمسلمين، إن

شكرا مرة أخرى و تشرفني . أخالقكم الرفيعة و مهنيتكم العالية
 .كم خدمت

 

 راقــــ الع،داد ـــ بغ–..
أسعدني وشرفني اهتمامكم النبيل  … حضرة الزميل الفاضل

في  ،)ومنها مقالتي( بنشر أبحاث ومقاالت النفسانيين العراقيين
عجابي إأسجل . كترونية للشبكةلالعدد الرابع من المجلة اإل
نه ثروة معرفية إبالغ اذا ما قلت بمحتويات هذا العدد، الذي ال أ

في علم النفس وفي مقترباته من المنظورات االجتماعية 
األخرى، وهذا هو السبيل األمثل لتأصيل المعرفة النفسية في 

لى المزيد من العطاء إو أبارك خطواتكم الرائدة،. العقل العربي
 .العلمي المتميز

 ربـــي ، المغـــ آسف–א.
تلقيت بترحيب كبير واعتزاز إدراجي ضمن الئحة السيكولوجين 
العرب لنشكل فريقا ينتمي إلى العصر بكل مستجداته ومتغيراته 

.وعيها بقصد الفعل فيها المعقدة التي علينا مسؤولية رصدها و
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أدعوا لكم بالتوفيق آمال المضي علـى       .. مستوى أبحاث الشبكة  
...دربكم

 ةـــة ، السعوديـــ مك–א.
تقدم بجزيل الشكر واالمتنان على حسن تعاونكم وكرمكم معنا و أ

يسرني كثيراً أن أشارك في الشبكة العربية للعلوم النفسية واهللا 
 .ولي التوفيق

 

Pr. Farouk MAJZOUB - Beirut , LEBANON 
I really appreciate a lot your scientific standard and
devotion to collaborate with all psychologists and 
psychiatrists in the Arab word. You really add a zest to 
psychology in the Arab world through the 
« Arabpsynet »  that you have created and the 
endeavour you exert in making this net of a high 
quality. Yours sincerely. 

 

Pr. Maher M. ABU-HILAL - Al-Ain, UAE  
It is an honor and pleasure for me to communicate and 
contribute to the Arabpsynet. In the mean time I wish 
you the best of luck and success. I am ready for any 
assignment and any work required of me as a member 
of the net. Sincerily . 

 

Dr. Yasser AL-HILAWANI  
I am really glad to see such a web site in Arabic. It is 
extremely educational and enlightening for those who 
do not know English. Thank you.  
 

Fatima Zohra BAKKOUCH - Rabat,MAROC  
Trés bien et important site pour les psy arabe, je 
propose de faire aussi un site pour les etudiants arabe 
en psychologie.  

 

A.Hammad - U. A. EMIRAT  
It is one of the greatest arabic works in psychology 
field, Go On.   

 

Mrs. Maie ELDOAIEFl - Cairo, EGYPT 
I've a great honour to find such a wonderful site that 
presents its information in Arabic language which will 
be avaliable allover the world for all Arab. I hope this 
site provides us with new subjects and new ideas that 
need search, to be avaliable for the student and help 
them when they want to prepare and write any 
research. 
 

Dr. Elnour DAFEEAH - Umrawaba, SUDAN  
This is a wonderful site which is long overdue. It is a 
great and valuable work. It is also an opportunity for 
specialits and scholars to meet and share their ideas 
and discuss issues relevant to us in the Islamic and 
Arab world. My Suggestions : Registration of all 
scholars in the Arab word in regard to their specialality, 
e.g., psychologists, psychiatrists, social workers, 
sociologists, etc. This will inhance ways of sharing 
common goals and interests. 
 

Dr. Mustafa AL'ABSI / Minnesota - USA  
Thank you very much Dr. Jamal. You are doing an 
excellent job! If there is anything I could help your 
organization or the psychology community in the Arab 
world, please do not hesitate to let me know. I am 
more than happy to help in any way. My best regards. 

 ـــــرــمصـــا،  المني– 
سعيد جدا بهذا الموقع و العمل الجيد و انـا االن فـى مرحلـة               

 .رجاء نشر االبحاث والدراسات فى مجال علم النفس. هالدكتورا
 

 رـــة، الجزائـــ المسيل–א
نه لشيء جميل أن نجد مثل      إالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،      

هذا الموقع الرائع و اغتنم الفرصة الشكر القائمين عليه وجزاهم          
 . اهللا خيرا على جهدهم في سبيل العلم والمعرفة

 

 تـــ الكوي–אא
ري الجزيل للقائمين على هـذا الموقـع المفيـد جـدا           اتقدم بشك 

 .تمنى لهم التوفيقأو ....للمختصين وغير المختصين 
 

رـــــ مص،ا ـــ بنـه -..
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، أحييكم على جهـدكم الفـائق           

سـعادتي للتواجـد     الذي يتضح في موقعكم و أود أن أعبر عن        
 .بينكم

 

 ـا ـــ، سوري  حمـــاه-.
شكرا لكم على هذا الموقع الغني بالمعلومات و الكتـب المفيـدة            

قترح السماح للزائر اإلطالع على الكتب      أ. لكافة االختصاصات 
الحديثة لزيادة ثقافته و مسـاعدته فـي بحثـه بانتقـاء أحـدث              

طلب إطالعي على جديد الموقع مـن       أكما   .المواضيع و األفكار  
لكتروني شاكرين تعاونكم و مقـدرين جهـودكم        ل بريدي اإل  خال

 .المبذولة
 

 ل ـــالخلي ن،ـــ فلسطي–א
تقدم بالشكر الجزيـل لهـذا      أالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،      

جزاكم اهللا خيرا و    .. بوركت هذه الجهود الطيبة   .. العمل العظيم   
 .جعله في ميزان حسناتكم

 

 دةـــة المتحـــارات العربيـــ اإلم–אא
ن  أ ..ليس أقتراح بقدر ماهو رجاء       .. ةموقع رائع بمعنى الكلم    

ساتذتنا أيفتح باب التسجيل للراغبين وذلك لالستفادة من خبرات         
ثنـاء  أالمتخصصين ونستعين بهم فيما نواجهـه مـن عراقيـل           

وليوفقكم اهللا   ..دهار والتقدم   أتمنى لكم المزيد من االز    . دراستنا
 . ةملما فيه خير األ

 

 ةـــاض، السعوديـــ الري–א.
تمنـى التطـوير الـدائم ونحـن        أشاكر لكم على هذا الموقع و     

 .مستعدون للتعاون معكم
 

   سوريـــا،الالذقيـــة – א

ن أآمـل  ،  يحرى أنه يسير على الطريق الصح     أموقع رائع جدا و   
تجعلوا زاوية لدراسات الحديثة في مجاالت علم اإلجتماع وعلم         
النفس والعلوم المتصلة بها وخاصة ما توصل إليه الغرب فـي           

اتنا لكم بمزيد من التقدم و اإلزدهـار        يهذا المجال وشكرا مع تمن    
 . و التوفيق

 

  لبنــانروت،ـــبي –
الرحيم، أتقدم إليكم بأخلص و أرفع كلمات الثناء        بسم اهللا الرحمن    

تقديرا لهذا العمل الذي أثرى عقولنا وألهم أبناء الوطن العربـي           
  وىال أخفي عليكم وبكل صدق إعجابي بمحتو.. سالميواإل
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