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Appreciations 
Psychiatrists & Psychologists

 @pbÈbjäa@
א@ מ

 رـــمص/  الطــب النفســي–א.
أشكرك شكرا جزيالً وأتمنى أن نتواصل والحقيقـة أن الموقـع           
الذي أرشدتني إليه أبهرني وما زلت أتصفحه شكرا وإلى لقـاء           

 .قريب
 

مصـــررة، ــ القاه/ علــم النفـــس–.
 

نشكركم على هذه الجهود المضنية فى خدمة علم النفس والطب          
كمـا  . النفسى، آملين أن تكلل جهودكم بأحسن الجزاء مـن اهللا           

نشكر لكم حسن تعـاونكم آملـين دوام المراسـلة بالعربيـة أو             
 .االنجليزية

 
 

אא اـــ ليبي-راقـــالع/   علــم النفـــس– מ
ال يسعني إال أن أشكر لكم إهتمامكم وتواصلكم مقـدراً الـدور            
العلمي الذي تقومون به من أجل واقعنا العربي المتدهو، أشكركم          

 . تفضلوا قبول فائق الشكر وجزيل االحترام. وأشد على أياديكم
 

 راقـــ الع–داد ـــبغ/  نفـــس علــم ال– .
بغنى واستمتاع كبيرين اطلعت على العدد      ...تحية علمية صادقة    

وقد لمسـت تطـوراً     . من المجلة اإللكترونية  ) الخامس(األخير  
. واضحاً فيها على المستويين العلمي األكاديمي والفني التنظيمي       

اب أقترح تخصيص ب  • : وأود أن أسجل إليكم المقترحين اآلتيين       
، يتضمن عرض   "الرأي العام العربي  "ثابت في كل عدد بعنوان      

التـي تجريهـا مراكـز البحـوث        ) استطالعات الرأي (نتائج  
والجمعيات النفسية واالجتماعية في البلدان العربيـة، إذ تشـكل          
هذه االستطالعات رصداً حياً لنـبض السـيكولوجيا العربيـة،          

لمنطقـة المكتنـزة    واتصاالً مباشراً بهموم اإلنسان فـي هـذه ا        
ونحن في الجمعية النفسية العراقية علـى       . بالمعاناة والتطورات 

تسـهيالً  • . استعداد لتزويدكم بنتائج عدد من هذه االستطالعات        
لعملية تصفح المجلة، أقترح تدوين أرقام الصفحات في صـفحة          
المحتويات التي تتصدر العدد، على أن يشمل الترقيم الصـفحة          

أو أن يـتم توسـيع صـفحة        . ة من كـل بـاب     األولى واألخير 
المحتويات األولى إلى صفحتين لتستوعب ترقيم جميع النصوص        

مع أصدق تمنياتي بأن تتسـع آفـاق عملكـم          . الواردة في العدد  
الثقافي األصيل، إلى أبعد نقاط التنوير في هذا الليـل العربـي            

 .الطويل 
 

  فلسطيـــن-ــرم طولكـ / علــم النفـــس– .
رجـو اهللا   أأبارك لكم صدور العدد الخامس من مجلتكم الغراء و        

لكم التوفيق والتقدم في خدمة األمة العربية واإلسـالمية آملـين           
التعاون إلنجاح مهمتكم خدمة للعلم والبحث العلمي، لكـم منـي           

 .جزيل الشكر واالمتنان واقبلوا فائق االحترام والتقدير
 

 رــ الجزائــ/  علــم النفـــس– א
تحية تقدير و عرفان لما تقدمونه خدمة للعلم و اإلنسانية جمعاء،           
 أقترح إدراج البحوث العلمية الراهنة و التي يقوم بها البـاحثون          

 .خاصة في الدول العربية و اإلسالمية 

 
@

 ر مصـــ /الطب النفسي–/..
مع . لقد قمت بإنجاز مشكور لألمة العربية بإنشائكم لهذه الشبكة

 ...خالص شكري و تقديري
 

  أميرآـا–راق ــالع/الطب النفسي–א
إني من المعجبين بجهودكم و أعمالكم الكبيرة في مجال تقدم 

 .شكرا... الطب النفسي العربي
 

אא.  ةـــ السعودي–اض ـــالري/  علــم النفـــس– מ
شكر لكم مبادرة إصدار عدد خاص      أسعد اهللا أوقاتكم بكل خير،      أ

من المجلة اإللكترونية للشبكة تكريما للبروفيسور الراحل عادل        
لقد كتبت مقـاالً    . صادق والتي تحمل من قيم الوفاء الشئ الكثير       

عيا بجريـدة الريـاض     في رثائه في الصفحة التي أحررها أسبو      
السعودية ذكرت فيها بعض مآثره و يسعدني جداً الكتابـة عـن            
األستاذ الدكتور عادل صادق كأستاذ وزميل وسـوف أوافـيكم          

كرر ما كتبتـه فـي      أرغب في أن    أبالمقال عند كتابته حيث ال      
خالص تحياتي وباقة عطرة من األمنيات الطيبة       . جريدة الرياض 

 .لك ولجميع من تُحب
 

 جزائـــر ال– باتنـــة/  علــم النفـــس – א.
فائق التقدير واإلحترام على المجهود العلمي الذي بذلتموه و 
الوقت الذي ضحيتم به، إلنجاز هذا المشروع العلمي العربي 

من . المواكب لحركية تطور الطب النفسي وعلم النفس في العالم
 العرب والباحثين منهم في علم أجل التواصل بين المختصين

النفس ، لتأسيس و توحيد اللغة العلمية النفسية العربية والنهوض 
 .الدكتور سليمان جارهللا/ مزيدا من التوفيق إن شاء اهللا . بها 

 

אא.  راقـــالع/ الطـب النفسـي–א
احدا و مـع ذلـك      أتمنى أى يدوم اتصالنا كعرب نواجه قدرا و       

بوب األمل  أن تعاوننا ألثبات الذات علميا و تقنيا قد يفتح          إالقهر ف 
 . التي تبدو موصدة حاليا، مع التقدير

 

 انـــلبن/التحليـل النفسـي  -אא
لى األبحاث  إأشكرك على مجهودك المثمر في حقل صحراوي يفتقر         

  .ال و لك مني مزيد من الشكر و الصداقةو نبقى على اتص .النفسية
 

 السعوديــة-جـــدة / الطـب النفسـي-אא
مجلـة شبكة العلوم النفسية " اطلعت على ... تحية طيبة لكم

لكم تقدير ذلك، مع أطيب التمنيات  .وهي ممتازة "العربية 
 .القلبية لكم دائماً

 

مصــــر – مـــاراتاإل/  علــم النفـــس– א.
مجلة شبكة العلوم النفسـية     " سعدت بإصدارتكم األولى لدورية     

وهي بادرة خير إن شـاء اهللا وعالمـة لمجهـوداتكم           " العربية  
المباركة في تطوير الشبكة وفتح جسور العلم بين كل المهتمـين           

 خطـاكم   والمتخصصين في هذا المجال، بارك اهللا فيكم وسـدد        
 .على طريق الخير
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 اـ سوريـــ -ق ـــدمش/ الطـب النفسـي - .
منذ مدة طويلة سمعت عنكم و عن اهتمـامكم بنشـر الـوعي             

 العربية و دخلت أكثر من مـرة الـى           الطبي النفسي في البالد   
موقعكم في االنترنيت و هو موقع يعتبر نواة لتطوير العمل في           

ليكم هذه الرسـالة    إأحببت أن أرسل    . ل باللغة العربية  هذا المجا 
 .القصيرة كبداية تعارف و تعاون مشترك

 
  األردن-ان ـــعم/   علــم النفـــس– 

كان عونا لي فـي     ... الموقع رائع جداً و يعتبر ثروة و كنز للجميع        
نا اآلن  أستي،  بحاثي و درا  أاستفدت منه كثيرا في     ... أعمالي العلمية 

... في المملكة العربية السعودية أقوم ببحث عن الرهاب االجتماعي        
ن أخبركم أن النتائج في تقدم بعـد طـرح العديـد مـن              أيسعدني  

 .احترامي و تقديري أشكركم و بارك اهللا لكم به،. االستبيانات
 

  مصــــر/  علــم النفـــس– 
فادتنى كثيرا فى جميع االحتياجات     أتخصصة  ان هذه الشبكة الم   

أقترح إضافة عدد من    . البحثية، وهى بحق نافذة رائعة للباحثين     
قواعد البيانات العالمية على الشبكة للتيسـير علـى البـاحثين           

 .الدخول عليها
 

Pr. Med AARAB - Psychologie / MAROC  
 

Je suis ravi de qualité scientifique élevée de notre 
revue scientifique. Je souhaite bien beaucoup de 
progrès dans ce domaine et je suis prêt de contribuer 
avec vous pour le bien et le développement des 
sciences psychologiques et de l'éducation dans le 
monde arabe. 

 
Dr. Jamal KHATIB – Psychiatry / JORDAN  

Thank you For this great work. I am ready to help and 
participate in this leading project. Arab psychiatry is 
very fortunate to have you.  
 

Dr. Khalid EL ALJ – Psychiatrie / MAROC  
Je vois que tu as fourni un grand effort parmi les psy 
arabes, Merci mon ami. 

 
Dr. Sofiane ZRIBI – Psychiatrie / TUNISIE  

Cher Jamel, Je suis revenu voir le site et je te dis 
simplement bravo pour ton courage ta patience et la 
qualité de ton travail. A Bientôt. 

 
Dr. Ahmad – Psychiatrie / Paris - FRANCE  

C'est avec un grand plaisir que j'ai découvert le fameux 
et gigantesque projet, un rève qui nous habitait depuis 
plusieurs années. Je te féliçite énormément pour cet 
effort qui va pouvoir réunir tout le corps Psy dans le 
monde arabe. Ce projet va pouvoir donner un grand 
espoir à toute personne qui ne croyait plus à la 
possibilité d'un savoir émergent et rayonnant du monde 
arabe. Je suis très croyant à un avenir du monde arabe 
beaucoup plus respectable qu'il est maintenant. Je 
serais très heureux de participer à ce projet. Encore 
une fois merçi et mes meilleures félicitations. Excellent 
travail Bravo Jamel et son équipe. 

 

 السعوديــــة/ الطــب النفســي– מא. 
إنني أكن احترام وتقدير كبيرين للكثيرين من المشـاركين فـي           

ـ . د.يحيى الرخـاوي و أ    . د.الموقع و أمتعتني كتابات أ     دري ق
حفني و أؤكد لكم أني سأشارك إن شاء اهللا حينمـا تتـاح لـي               

 .الفرصة كما سأوافيكم بتفاصيل إنتاجي العلمي مع تحياتي

العــراق/  علم النفــس– אא..מ.
تحية طيبة، أقول لكم بدون مجاملة، بفضل موقعكم أصبحنا نعرف          

ن يذكر لنا األسـاتذة أسـماء       أقترح  أل،  أخبار علم النفس أول بأو    
البحوث التي قاموا بإنجازها من خالل صفحة تفتح فـي الموقـع            

يذكرون فيهـا عنـوان البحـث وملخصـه        ' بحث وباحث 'بعنوان  
واستعداد الباحث تزويد الباحثين به كامال أو هناك معوقات تحـول           

بول و مق أو ينتظر اشتراك في مؤتمر      أمثل لم ينشر بعد     (دون ذلك   
 .أتنمى لكم المزيد من النجاح والتقدم...). للنشر وغيرها 

 

  العـــراق - بغـــداد/  علــم النفـــس– .
األخ والزميل الفاضل، تحية اعتزاز وتضـامن مـع جهـودك           

أسـجل لـك     .االستثنائية في إشاعة المفردة السيكولوجية المثقفة     
آمل كثيراً أن نجد سبالً دائمة      . مقترحاتيامتناني على اهتمامك ب   

لتعميق تعاوننا العلمي و اإلنساني، ضمن منهجنا المشترك فـي          
وسـط أوضـاع   ) مهما كانـت ضـيقة  (التبشير بالكلمة المنيرة   

وهنـا أسـتذكر مقطعـاً شـعرياً        ) مهما كانت واسعة  (ظالمية  
أين يمتحن الصـواب ؟ فـي       : " يتساءل فيه " محمود درويش "لـ
يبدو أن جهودنا   ". أم في نهايات الطريقِ  المفرحة ؟        ! طريقِ    ال

ال تبحث عن نهايات مفرحة بقدر بحثها عن صـواب الطريـق            
 .، مع احترامي وأصدق تمنياتي ومودتي!نفسه 

 

א   العـــراق-بغـــداد /  علـم النفــس– מ
لي بهذه الشبكة المعطاء    قد تعجز الكلمات عن التعبير بمدى تفاؤ      

أقترح . وصوال الى وضع حلول للمشكالت النفسية و االجتماعية       
عليكم التصدي للدراسات النفسية المتخصصة لمشاكل االنقالب        

إن تواصلكم معنا كخبراء    . االجتماعي والنفسي لشريحة الشباب   
لكم كل التقـدير وبـالغ      . نفسانيين يعد أساسيا للنهوض الفكري    

ما تقدمونه من أعمال و أبحاث تنيـرون بـه دروب           االحترام ل 
.اإلنسانية و بارك اهللا في مسعاكم والى إنجازات أخرى بأذن اهللا

 

  اليمــن-مكـــال  / علــم النفـــس– מא.
صـدق مشـاعر الـود      أعبر لكم عن    أطيب التحيات و  أحييكم  أ

جبارة ومتواصلة فـي    والتقدير واالعجاب لما تبذلونه من جهود       
مضمار العمل العلمي، االبداعي والتثقيفي من خـالل مـوقعكم          

يها العزيز الكـريم    أوبكم  . على الشبكة وكذا المجلة االلكترونيه    
تمنى لكـم  أوبالتفاتتكم الكريمة نلنا الشرف، جزاكم اهللا كل خير،     
 .التوفيق والسداد و السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 
 رـــالجزائ / علــم النفـــس– 

موقع ممتاز يمكن تشبيهه بوالدة علم النفس الحديث، ونحن بحاجة          
شديدة إلى مثل هذه األعمال خاصة ونحن في عصر التكنولوجيا و           

نشر البحوث والمقاالت فـي     " لو أمكن ذلك  "أطلب منكم   . اإلنترنت
نا االستفادة  كافة تخصصات علم النفس وعلوم التربية حتى يتسنى ل        

 .عقيلة عيسو. منها، أرجو لكم المواصلة و شكرا
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Numan M.Gharaibeh,MD / Psychiatry - USA 
Dear Dr. Turky,I am confident that your pioneering 
work will bring respectability to Arab psychiatry and 
allied sciences worldwide. My dream is having a 
MEDLINE Arab publication in Psychiatry one day . May 
be one day the "APN e.Journal" and the "Arab Journal 
of Psychiatry" will join forces to become the first 
MEDLINE triumph for Arab Psychiatry. Best regards. 

 
. 

Dr. R. KARMOUS / Psychiatry - TUNISIE 
Cher confrère, Je vous félicite pour le site Arabsynet, il 
est très intéressant et représente certainement l’un 
des sites scientifiques arabes les plus importants. Je 
me suis surtout intéressé à la rubrique concernant les 
Thèses. En fait, je prépare une étude (Thèse de 
Doctorat sous la direction de Pr Zghal Ahmed) sur les 
différentes thèses de psychiatrie soutenues dans les 
quatre facultés de Médecine de la TUNISIE (Tunis, 
Sfax, Sousse, Monastir.) J’ai besoin de votre accord 
pour pouvoir utiliser les résumés des thèses que vous 
avez dans la base des données des thèses... 
 
 

 
 

Dr. R. Gareeb HAMA / Psychiatry - IRAQ 
 I appreciate all the effort & any trial in field of 
Psychiatry as General & Child-Adolescent Psychiatry 
specifically   , Dr.Jamel & his collegues job in this field 
really needs congratulation & full support from every 
one. Regards. 

 
Pr. Ahmed ZGHAL – Psychiatrie / TUNISIE  

Bravo pour votre site, riche en information et agréable 
dans sa présentation. Il me parait important 
d'organiser des résaux entre les différents psychiatres 
arabes et bien sur d'autres origines, par exemple sur 
les troubles bipolaires. 

 
 

 Dr. R. ZAATOUT - Psychologie / ALGERIE  
Vous devez être fier des activités que vous menez et 
surtout le mariage réussi entre les sciences 
psychologiques et l’informatique. Le meilleur des 
psychologues que je rencontre se contente de 
manipuler un ordinateur en tant qu’une machine à 
écrire. Cette info-phobie Revient-elle pour nous 
rappeler notre incapacité à exploiter le don de notre 
cerveau! Je suis médecin généraliste; licencié en 
psychologie clinique ; préparant un master en 
psychologie sociale à l’université de OUARGLA en 
ALGERIE. il sera un honneur pour moi de devenir un 
membre de votre portait " Arabpsynet " ; je souhaite 
vous être utile surtout en terminologie Psy. 
 

Dr. M. Attiya Jabir AL-MANSOURI / IRAQ  
Thanks for those who started our identity as "Arab 
psychiatrists". 

 
Pr. Ag. Mejda CHEOUR / TUNISIE  

Je te remercie de tes efforts et je suis sure que ce site 
sera pour nous tous un enrichissement et une 
ouverture - mes amitiés. 

 
Dr. Wagdy LOZA, C. Psych / CANADA  

I have been always impressed with your work. All the 
best. 

 
T. Khalil RAJJI, M.D. - Psychology / U.S.A  

I am a resident in Psychiatry at University of Texas 
Southwestern Medical Center at Dallas, Texas, U.S.A. I 
am Lebanese in nationality and earned my medical 
degree from the American University of Beirut, 
Lebanon. I am highly interested in joining the 
ArabPsyNet. I believe it is a very valuable organnization 
to improve mental health in the Arab world. I greatly 
appreciate your consideration. 
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א מ א א א
מ א א א:א

 سوسن شاكر الجلبي. د. أ–التوحد الطفولي 
  أحمد بن سهل المكني -مصالح األبدان واألنفس 

 سعد الدين خرفان. د:  ترجمة – ميتشيو كاكو -رؤى مستقبليــة 
 فاروق سعدي مجذوب. د. أ–المؤشرات العيادية في اختبار تبصر المتون 

سوسن شاكر الجلبي. د. أ–وية أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والترب
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