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Appreciations :

Psychiatrists & Psychologists

 @pbÈbjäa@Z@
@

@ÑåÜa@âÝÈ@ò‰mbc@ì@çíïäbÑåÜa@öbj ÿa@@
   

 ــرـرة، مصــــالقاه / א..
. 

أتمنى أن تتفضلوا بتقديم ندوة .  جهدكم كل يوم أكثر فأكثرأحترم
أو مناقشة أو شرح لدور بوابة شبكة العلوم النفسية العربية 
وإنجازاتها فى درا المقطم للصحة النفسية للزمالء واألبناء 
والبنات الذين ينتمون للفكر الذى تعرفونه سوف يكون هذا أكثر 

. را حقيقيا لجهودكم الرائعةفائدة لنا، وربما تجدون فيه تقدي
 القاهرة، –يحيى الرخاوي . د. أ./ شكرا مجددا وعليكم السالم

أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، رئيس جمعية / مصـــر 
 .الطب النفسي التطوري

 
 بيــــروت، لبنـــان / אא

 

 النفسي في أقدر همتكم ونشاطكم في نشر الفكر...تحياتي
. مجتمعنا العربي الذي يفتقر كثيراً إلى هذا االهتمام الذاتي

بالمناسبة نعلمكم أن الزمالء المحللين في لبنان يسعون إلى 
تأسيس مدرسة إلعداد وتحضير المعالجين النفستحليليين وتنظيم 
ممارسة العالج النفسي على األراضي اللبنانية، كما نفكر في 

البروفسور . / مع كامل مودتي.  المواضيعإقامة ندوة حول هذه
الطب النفسي، التحليل النفسي، رئيس المركز / عدنان حب اهللا 

 .العربي لألبحاث النفسية والتحليلية 
 

 انـــس، لبنـــطرابل / א..
 

تحية اخوية وبعد، . أخي الدكتور ، أدام اهللا عزه وأعطاه قدره
إننا نحمل . ض لحملة شرسة تجريبية وكأننا فئران رابإننا نتعر

إسالمنا و عروبتنا كمن يحمل الجمر وحملة البوردات يحكمون 
. دون أن يتمكنوا سوى من تنفيذ المشاريع التي تمعن في إذاللنا

إن وضعنا مهين في ظل عودة استعمار جديد لين و لكن أكثر 
ريب لك كل اخوتي على امل اللقاء الق. واهللا الغالب. إجراما

أستاذ / اخوك محمد أحمد النابلسي / وصادق شكري ومحبتي 
الطب النفسي، رئيس المركز العربي للدراسات النفسية، األمين 

  لبنان-بيروت، طرابلس / العام لإلتحاد العربي للعلوم النفسية 
 

 الريــــاض، السعوديـــة/  א.
 

الم عليكم، بحثت كثيرا عن موقع للطب الس...األستاذ الدكتور
النفسي و أخيرا أسعدت وغمرني السرور الكبير بالوصول إلى 

أقترح أن . موقعكم الضخم والمليء بكل جديد عن الطب النفسي
يتضمن الموقع عرضا لألمراض األساسية في الطب النفسي 
حتى يكون منهال للجميع من طالب طب وأطباء عامون و قراء 

دعو اهللا أن يمدكم بالقوة و العزيمة الدائمة الستمرار أ. عاديين
  .هذا الموقع الذهبي و تقبلوا فائق االحترام والتقدير

 L'équipe du Meilleur Du Web / FRANCE 
Arabpsynet" sur l'espace VIP du Meilleur Du Web / 
Bonjour, Nous sommes heureux de vous informer que 
votre site en 1ere position de sa catégorie “ Sciences 
Psychologique “ vous êtes ( Arabpsynet ) dès à présent 
afficher sur l'espace VIP du MeilleurDuWeb. L'affichage 
de votre site sur l'espace VIP du MeilleurDuWeb va 
vous permettre de se démarquer ainsi des milliers de 
sites déjà référencés. Bonne chance dans votre course 
à la gloire !!! /L'équipe du MeilleurDuWeb/ 
 http://www.meilleurduweb.com     

  
ضمــن " شبكــة العلــوم النفسيــة العربيــة" إلحـاق 

يومكم سعيد، / لـى الويــب حيــز أفضــل المواقــع ع
شبكــة العلــوم النفسيــة " نحن سعداء بإعالمكم أن موقع 

" العلوم النفسية"احتل المرتبة األولى في صنف مواقع " العربيــة
و قد تم إلحاقه ضمن حيز أفضل المواقع على الويب األمر الذي 

حظ سعيد في سعيكم الدائم . سيميزه عن عديد المواقع المصنفة
فريق أفضل المواقع على الويب !!!/ حو التألق والنجاح ن
/http://www.meilleurduweb.com  
 
  "אאא"

، تحية ينالمحترمالسادة األطباء النفسانيون وأساتذة علم النفس 
" لعربالجمعية الدولية للمترجمين ا"ر عربية خالصة وبعد، يس
الدكتور جمال التركي ضمن قائمة  إبالغكم أنه قد تم اختيار

 تقديرا ألعماله في المكرمين من األعالم والعلماء والمبدعين
تأصيل اللغة العربية وتحديثها في ميدان اختصاصه وتأسيسه 

  وذلك احتفاء بالذكرىللمعجم اإللكتروني للعلوم النفسية، 
ونحن إذ نهنئكم . السنوية الثانية لالنطالقة الميمونة للجمعية

بتكريم المبدعين للمبدعين، فإننا نهنئ أنفسنا بهذه الطاقات 
العربية الفذة التي نكن لها كل اعتزاز وتقدير،،، تحية وتهنئة 

الجمعية الدولية للمترجمين "راوية سامي عن . وكل االحترام
 2005،  ن األول كانو 17،  السبت" / العرب

 
 رـــ مص–ا ـــاسترالي / א..

شكرا لمواستكم و كالماتكم الرقيقة فى وفاة ... عزيزي الدكتور
رائدا عظيما من رواد الطب النفسى فى العالم الغربى و 

و ألف شكر لكم على إنجازاتكم العظيمة فى هذا . اإلسالمى
. وم النفسية العربية قصة نجاحإننى أعتبر شبكة العل.المجال

"One can’t argue with success" .  لقد كان الدكتور أسامة
الراضى و كل المشتغلين بالصحة النفسية سعداء بهذا اإلنجاز 

 I like to register my appreciation. الكبير الذى حققتموه
and congratulation for your success . سوف أستمر فى

 . م و شكرا جزيال اإليصال بك

Arabpsynet e.Journal: N°8 – October –November – December 2005 
 

2005     ديسمبــــر–  �وفمبــــر    –     أكتوبـــر   - 8الـعــــدد  :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 
140   



APN Gold Book  a@lbnØÛaòØj’ÜÛ@ïjçˆÛ@

 

  القاهـــرة، مصــــر/ מאא
تجسيد لرغبة كل المتشغلين " شبكة العلو م النفسية العربية"ان 

بعلم النفس و ذلك بوضع هذا العلم في بؤرة التقدم التكنولوجى 
وصوال إلى غاية االرتقاء بهذا العلم ودمجه في ثورة 

نشكر القائمين علي الشبكة علي اإلثراء في . تالمعلوما
أقترح التركيز علي دور االخصائى النفسي . المعلومات النفسية

 .المدرسي لما له من األهمية في تكوين شخصية الطفل
 

  ةـــ السعودي–ا ـــسوري /.
أسأل اهللا أن يوفقكم تحية طيبة للقائمين على هذا الموقع و 

للمزيد من التقدم أقترح ان ترسل قائمة المتخصصين و عناوينهم 
االلكترونية و تخصصاتهم الدقيقة لمزيد التعاون مع منسوبي 

 .التخصص و شكرا 
 

 ـراقــداد، العـــ بغـ/ א..
وال أن أود أ. المحترم، السالم عليكم… االخ االستاذ الدكتور 

أقدم شكري و تقديري لالهتمام الكبير بأبحاثي و كتبي و يدل 
لقد . ذلك على اهتمامكم و احتضانكم للعلماء وخلقكم الرفيع 

اطلعت على العدد السابع من المجلة اإللكترونية بعد تنزيله و 
 و وجدت تطور واضح و ملحوظ )احتفظ بجميع االعداد (سحبه 

 و اختيارها و فائدتها للمجتمع و في المستوى العلمي للمواضيع
فقكم اهللا و رعاكم و دمت لنا اخا وصديقا و عسى اهللا أن يجمعنا 
في إحدى المؤتمرات للتعرف إليكم عن قرب و أخيرا تقبل 
 تحيات اختكم من العراق االستاذة الدكتورة سوسن شاكر الجلبي

 

א..   اإلمــــارات-دمشـــق، سوريــــا  / א
بالغ التحية . األخ الفاضل، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

والتقدير، أتمنى لكم التوفيق في عملكم على أمل التواصل 
 .شاكرا جهودكم, العلمي

 
 ـاــإزميــر، ترآيـ/  אא..

تحية طيبة، اطلعت على شبكة العلوم …الى االستاذ الفاضل
ان احتجتم الى .  مجهود كبير وبارك اهللا فيكمالنفسية، حقا انه

مجهودي وتشعرون بأنه يخدم هذه المسيرة إني على استعداد تام 
للتعاون معكم علما بان اختصاصي علم النفس ولدي نشاطات 
في منتديات مختلفة اكثرها منتدى الحصن النفسي كما لدي 

 اتمنى .مؤلفات ومقاالت باللغة العربية و اإلنجليزية والتركية
 .لكم التوفيق

 
א.  ــربـتطــوان، المغـ /אא

الشكر . موقع متميز و رائد على مستوى الشكل و المضمون
أقترح ...موصول لكل العاملين والمشرفين على هذا الموقع

االنفتاح أكثر على مجاالت عالقة علم النفس بالعلوم 
 التطبيقية لعلم النفس في الوطن و االهتمام بالحقول...األخرى
وإذا كنت أنوه بالمجهودات المبذولة في الوطن العربي ...العربي

أشير في نفس الوقت إلى أهمية , من طرف علماء النفس
هناك ...الدراسات المنجزة في الغرب حول اإلنسان العربي

صورة سيكولوجية لإلنسان العربي في المخيلة السيكولوجية 
 .للغرب

 السعوديـــة/  א. 
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، كل عام وأنتم واألسرة 
الكريمة ومن يعز عليكم وجميع المسلمين بخير وصحة وعافية، 
الموقع بصراحة ضخم ومخيف جدا ويجعل اإلنسان يتضاءل 

أكاديمي الموقع موسوعي و ... أمام هذا الجهد العظيم المبذول
بكل المقاييس وما ينقصه فقط هو الشكل العام والتبويب 

أسأل .واإلخراج الجيد،بمعنى محتاج للتصنيف والترتيب الجيد
 .اهللا أن يوفقكم وينفع بكم إنه سميع مجيب

 
 ليبيــــأ، بنغــــازي/ א

يستحق الشكر حقا يعجز اللسان عن التعبير، موقع أكثر من رائع و 
أقول لكل نبراس علم في هذا المنتدى كل عام و انتم . و التقدير

أتمنى من . بألف خير و دمتم لنا في رفع رايات العلم و المعرفة
باللغة " القلق العصابي" الزمالء مساعدتي في إيجاد مقياس لـ 
 المرحله ( و ما فوق 18العربية و خاص بالمرحله العمريه من 

متمنية مدي كامل المقياس بكراسة التعليمات ومفتاح ، )الجامعيه 
 .تلميذتكم ناجيه عقيلة الحصادي. التصحيح وشكرا

 
 الناصــرة، فلسطيـــن/  א.

حضرة الدكتور العزيز، أنه لشرف لي أن أكون مشتركا في 
شبكتكم القيمة وأن تدرجوا ارتباطا لموقعي في الشبكة التي 

ال بد .  األول لجميع األخصائيين النفسيين العربتعتبر المرجع
، عانينا الكثير من االنقطاع 48أن أشير هنا إلى أننا، فلسطينيو 

عن جذورنا القومية والثقافية الذي فرض علينا من جانب 
إسرائيل وأيضا من بعض األطراف العربية بحجة رفض 

نا وكأن قطع عالقتنا الطبيعية مع أمت. التطبيع مع إسرائيل
على مدار عدة . العربية هو األمر الطبيعي، أما وصلها فتطبيعا

عقود قاومنا سياسة التشويه الثقافي والقومي بداخل إسرائيل 
وحافظنا على بقائنا في وطننا وعلى لغتنا وثقافتنا وانتماءنا 

نحن نطمح إلى تعزيز عالقتنا معكم إخوتنا وتبادل . الطبيعي
شرفني التعاون معكم لما فيه مصلحة هذا وي. الخبرات فيما بيننا

تطوير المهنة والمعرفة في مجال علم النفس في المجتمع 
أرجو أن تسنح لنا الفرصة قريبا لقاءكم في أحد . العربي

 أكرر شكري وتقديري. المؤتمرات القريبة
 
 اد، العـــراقـــ بغد/ .

... ة اهللا وبركاتهبسم اهللا الرحمن الرحيم، السالم عليكم ورحم
يسعدني الكتابة اليكم كمتابع لموقعكم المميز، مقدما شكري 
واعتزازي لكل ما تقدمونه مع تقديري لتواصلكم الرائع ، سائلين 
المولى عز وجل أن يوفقكم و أمنياتنا لهذه الشبكة المميزة بالتقدم 
والنجاح الدائم واالزدهار خدمة ألبناء هذه األمة ،مع كل 

 .التقدير
 

 راقــ بغــداد، العـ/ .
المحترم، أغتنم مناسبة عيد ...الزميل الفاضل األستاذ الدكتور

الفطر المبارك ، ألشد على يديك مهنئاً ومتمنياً لك الصحة 
والهناء والعطاء الثر على الدوام ، ومؤكداً لكم أن مشروعكم 

ربية يلقى منا كل اعجاب التنويري في شبكة العلوم النفسية الع
تمنياتي بالتوفيق في درب الكلمة العلمية .وارتياح ومؤازرة 

 .الحقة القادرة على فتح آفاق نبيلة لبني االنسان
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 א
أشعر عند دخول ...بسم اهللا الرحمن الرحيم، السالم عليكم

أما االقتراح . الموقع بإحساس جميل حيث التوقع للتجديد دائما
 العمل على التركيز في إيجاد حلول للمشاكل -1: العملي

االجتماعية والتعليمية من خالل الدراسات الشاملة في الوطن 
 تعريب جميع اختبارات التشخيص وتوحيد قاموس -2. العربي

المصطلحات النفسية باللغة العربية بارك اهللا في جهودكم على 
 .هللا أن يديم عملكم لفائدة األمةهذا الموقع الجبار وأسأل ا

 
  تلمســــان، الجزائــــر/ 

يسرني أن أنضم إليكم في الشبكة مع إخواني األخصائيين، 
تمنياتي . متمنيا أن نفيد و نستفيد ونتعلم من بعضنا البعض

 .إلخواني بعيد مبارك و صيام متقبل انشاء اهللا
 

 نـــفلسطيغزة، /  אא
موقع رائع ويعتبر لم شمل لجميع المتخصصين، اقترح امداد 
االخصائيين والمترددين على الموقع بالدراسات و االبحاث 

 .الحديثة دائما
 
 مسالتــه، ليبيــــا/ א

جهد عظيم يستحق كل تقدير واحترام، أود أن أضيف فكرة 
 .عرض ملخصات لبعض البحوث النفسية

 
 ورقلـــة، الجزائــــــر/  .

هنيئا لكم المشاركة المميزة للشبكة ... حضرةالدكتور المحترم
اعانكم اهللا و رمضان . في الملتقى الدولي للطب النفسي بمصر

 . مبارك

 
Dr. Kamran ASGHARSHAIKH  / Dublin, 
IRLAND 

Barakallah feek, MashaAllah it is a very good website , 
congratulations .I wonder if you could also include 
Arabic translation of Mental State Examination , it 
would be helpful for me in future. I am a Pakistani and 
interested in working in Arab world. I am under training 
for MRC Psych. 
Jazakallah Khair  

 
Pr. Saïda DOUKI  / Tunis; TUNISIE 

Cher Confrère, Toutes mes félicitations les plus sincères 
et l'expression de ma joie de voir que tes efforts sont 
récompensés. Amitiés.  

 
Dr. Lotfy AL SHERBINY / Alexandria - 
EGYPT 

Dear doctor, Thank you for your efforts and 
distinguished work. Accept my best wishes. 
 
 

 ا، مصـــرـــالمني/ א 
الموقع رائع و جيد جدا، اشكر القائمين عليه و كل اعضاءه 
وزواره، اتمنى من األستاذة و الدكاترة و الرواد في مجال 

ثل و البحث في علم النفس أن يأخذوا بأيدى تالميذتهم النهم الم
القدوة و أن اكون دائما معكم إلى ان أكمل دراساتي العليا 

 ..والسالم عليكم و رحمة اهللا وبركاته
 

 رـــرة، مصـــالقاه/ 
 كم انا سعيدة جدا بهذا - IM VERY HAPPYالسالم عليكم ، 

ادعوا لكم بمزيد من التقدم و التفوق و معا لغد أفضل . الموقع
  لعالج نفسى فعالللطب و

 
 اـــازي، ليبيـــبنغ /א

ارررررررررررررررروع من الرائع ومزيدا من التألق 
أقترح تزويدنا . والتوفيق بإذن اهللا وبارك اهللا في كل خطواتكم

نحن طلبة الدراسات العليا بالمواضيع المتعلقة بمجال تخصصنا 
 .في اإلرشاد والعالج النفسي

 
 ــرـمصـ / מ.

موقع ممتاز، أقترح عليكم طرح بحوث ورسائل ماجستير عن 
 .الضغوط النفسية للمعلمين

 
 س، ليبيــــاــطرابلــ / .מא

الي األمام و مزيدا من التطور و النجاح من أ جل اإلنسانية، 
اقترح نشر ملخصات البحوث العلمية المتخصصة في هذا 

 .ال لالستفادة منها كدراسات سابقةالمج
 

א מ א א   غــــزة، فلسطيــــن/א
نثمن هذا العمل فكرة جميلة و عظيمة تستحق منا كل التقدير 

بداية حيا اهللا كل العقول التي فكرت و بادرت في . واالحترام
إنشاء هذا الصرح األكاديمي الذي يمكن من خالله تبادل األفكار 

ت العلمية و التعليمية التي تفيد الباحث و المجتمع و الخبرا
مباشر " منتدى حوار"اقترح ان توسيع الموقع ليكون على هيئة .

و مفتوح بين الخبرات و االخصائيين و دمتم عقوال بنائة تعمر 
 .بها الديار

 
  المنامــــة، البحريــــن/ א

أتمنى . حة كبيرة من الناستحياتي لكم، موقع مميز يخدم شري
أن يكون هناك تعاون بيني و بينكم وهذه رسالة أقدمها 

أنا صحفي بجريدة األسبوعية البحرينية " للمشاركين في الشبكة 
، بحاجة لمشاركة دكاترة )اجتماعية وثقافية تصدر كل أربعاء (

. ومختصين نفسيين و اجتماعيين في المواضيع التي نطرحها
 استعداد و يرغب في المشاركة مراسلتي على أتمنى ممن لديه

ولكم جزيل  " allaith_11@hotmail.comبريدي االلكتروني 
 . الشكر
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So that we can share the developments in this field. Best 
wishes. 
 
Dr. Andreia CAMER / Romania 

 

You make a very good work, congratulations. I wish to 
send some papers, and i wish to participate at one of 
your congresses. Please, let your European colleagues 
to participate at your congresses for knowing you and 
your culture, your problems and to change experience 
and solutions. Good luck.  

 
Pr. Amine BEN EL FATMI / Midelt , MAROC 

 

Je suis ravie a propos de tous ce que vous faits. Je 
propose plus d effort pour sensibiliser tout le monde de 
l'importance du savoir la psychologie surtout les 
parents des pays comme le Maroc, Je vous remercie 
encore. 

 

 Pr. Elzubair Bashir TAHA / Khartoum, 
SUDAN 

Dear Jamal Turky. It was a pleasure browsing 
Arabpsynet. I shall inform members of the Sudanese 
psychological Society of whom I am president, Most of 
whom I am sure would be happy to join. / President of 
Sudanese psychological Society  

 
Pr. Erum IRSHAD / Peshawar - PAKISTAN 

Dear Dr... ; I am really thankful to u for sharing 
information about this web site. Its really very 
informative web. I am working as a clinical psychologist 
in the department of psychology, university of 
PESHAWAR PAKISTAN. I am supervising thesis of m. 
phill on religiosity and anxiety disorders. I would like to 
get it published in Arab journals could u please provide 
me information about all journals in the field of 
psychology in Arab and the adresses of their editors.  

      
  ...قريبـا 

א" א מ א א  "א
""اإلصـــــدار األول

 عـــادل صـادق.  د. أ
 سي على املستوى العربي والعامليتكرميا لألستاذ الراحل وتقديرا للخدمات اجلليلة اليت قدمها للطب النف

 turky.jamel@gnet.tn: نأمل من الزمالء الراغبين في نشر إصداراتهم إرسالها إلى رئيس الموقع على عنوانه: مالحظـــة

    

 
óÙj“Üa@õ‡nåà@

paöa‹Ô  
אא )(אא

 ـراقـــالع -  يــــ عـلالــــآمـ. د.أ
 

www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.KamelSexPsy.htm 

א א ، א א ، א א
""

 رـــمص/ رة ــــ القاه– اويـــالرخى ـــيحي. د.أ
 

א א−א א
 ةــــعرفة ــــأسام. د

 
www.arabpsynet.com/Archives/VP/VP.Arafa.SexEvolution.htm 

א" מ א "א
 وانــــــ رضلـــــــجمير ـــــسام. د

 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Samer.DarkFem.OP.htm  

 

אאא אא
 رـــمص/ رة ــــ القاه– اويـــالرخى ـــيحي. د.أ

 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Rak.Sexual.Function.htm  

 

א :אא
 يـــــالترآال ـــجم. د ةــترجم – تــآريبولـود ــــآل. د.أ

 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.Turky.PsychoSex-Class.htm 

"מא"א
 رـــمص/ رة ــــ القاه– اويـــالرخى ـــيحي. د.أ

 

Arabpsynet e.Journal: N°8 – October –November – December 2005 
 

2005     ديسمبــــر–  �وفمبــــر    –     أكتوبـــر   - 8الـعــــدد  :ةــــــة العربيـــــسيوم النفـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 
143   


