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 و تطويع أدواهتا و برجمياهتا خلدمة       عامل اللغة الرضحية و اإلنرتنت     و حنن على عتبة األلفية الثالثة أصبح لزاما على أخصائيي العلوم النفسية يف العامل العربي ولوج                    : امللخص  
 أحاول من خالل .شبكة العلوم النفسية على الويباملعلوماتية و يف هذا اإلطار يدخل سعيي لتأسيس مشروع هذا االختصاص و ال عذر لنا يف ختلفنا عن اللحاق بثورة 

أو من املهتمني بالعلوم النفسية        ) األطباء و األخصائيون   ( اليت توخيناها لالتصال باألطراف املعنية سواء من أهل االختصاص                   للطرق و الوسائل   هذا البحث أن أعرض        
دليل :  املتمثلة أساسا يف إعداد       للطموحات واألهداف ، ثم أعرض بصفة مفصّلة          )جملالت، دور النشر، أقسام علم النفس و الطب النفسي باجلامعات العربية                اجلمعيات، ا (

لعربية النفسية، دليل املكتبة النفسية العربية، بنك العناوين اإللكرتونية، دليل األطباء و األخصائيني النفسانيني، دليل اجلمعيات النفسية العربية، دليل اجملالت و الدوريات ا
األحباث النفسية األكادميية و اجلامعية، دليل املؤمترات النفسية العربية العاملية، صفحة املعجم الشبكي للعلوم النفسية، دليل مراكز االستشفاء الطبنفسية العربية، دليل الوظائف 

 . النفسي العربي إضافة إىل صفحة الروائز و االختبارات النفسية العربيةالنفسية العربية، دليل النشر اإللكرتوني

 
SUMMARY : At the beginning of the third millennium, the realization of a WEB PAGE concerning  psychological 

sciences in the Arab world by specialists of the mental health is more than a necessity: a necessity to know and to 

be known, a necessity to evolve and to be evaluated, a necessity to expose our works and the specificity of our 

practice, briefly a quasi indispensable necessity in this century marked by the computer revolution so as to assert 

our presence in the world of the globalization that tends to deny our difference, to deny our specificity, to deny our 

culture, to deny our civilization and  to deny even our presence. 

      Realized " ARABPSYNET " is a way for us (specialists of the mental health in the Arab world) to express our 

presence as producers and not as consumers, to express our existence despite our difference (I am different from 

the other, indeed : but I exist) while showing our specificities, our characteristics, our cultural approach and 

civilization … Yes I recognize you as different from me, as long as I do not expose my approach and my model you 

will never be able to recognize me." ARABPSYNET " is  only one way among others to express, to prove the 

existence and to be known. 

      In this study  we expose  the material and methods of our work for the realization of this web page as well as 

the preliminary results. Finally, we detail the different perspectives to realize: Electronic mailing lists, the 

psychiatrists and psychologists guide, the guide of Arabic associations of psychological sciences, the reviews and 

periodicals guide, the guide of psychology and psychiatry departments of Arab universities, the guide of research 

centers, the guide of the Arab student in psychological sciences, the Arab and international congress guide, the 

guide of psychiatric care centers in the Arab countries, , the guide concerning psychological jobs, the electronic 

publication guide, the page of psychological sciences dictionary « PSYDICT - NET» & the psychometric test page. 

 
لخدمات اإلعالمية في وضعّية متخلفة شأنه شأن األطّباء الذين رفضوا           

ذلك لما  تحمله ثورة       . استعمال الّسّماعة الطّبية في عهد ليناك       
االتّصاالت من وعود التّغيير المرتكزة على سرعة نقل المعلومات،           

 .حيث تكتسب المعلومة قيمة مضاعفة بمضاعفة سرعة انتقالها

ة     اقتحمـت المعلوماتية مجتمعنا في الربع األخير من القرن          :    المقدمـــ
العشـرين، مقّدمة خدمات في غاية األهّمية، مجّددة العلوم و محدثة تغيرا            

و لم يكن الميدان الطّبي بمعزل عن هذه الثّورة المعلوماتية          . فـي العقلّيات  
 حيث وصلنا إلى نقطة الال عودة يكون فيها موقع الطّبيب الّرافض 
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تونس سوريا اإلمارات األردن الجزائر لبنان مصر السعودية
38 11 15 13 22 23 41 42 

مجموع دول 
المغرب أخرى السودان ليبيا اليمن العراق البحرين

259 4 43 2 3 4 4 6 
 

بدون إجابة رجوع رسائل مجموع الرسائل المرسلة  الردود
 لألطباء النفسيين

161 18 44 259 
72% %9 %17 100% 

 
ى األخصائيين النفسانيين          167 -  جلها بالبريد الورقي    رسالة إل

 :وكان التوزيع حسب البلد الذي يمارس العمل فيه كاآلتي 
 

السعودية سوريا الكويت األردن  لبنان مصر
9 15 14 26 41 43 

دول أخرى المجموع   اإلمارات قطر تونس
 167 5 2 5 7 

 

ون إجابةبد رجوع رسائل مجموع الرسائل المرسلة  الردود
 لألخصائيين النفسيين

144 5 17 167 
86% 2% 10% 100% 

 
 :طلبت من كل طبيب وأخصائي ما يلي كنت     
قائمة "عنوان البريد اإللكتروني الشخصي إلدراجه ضمن          -

 ."البريد اإللكتروني لألطباء واألخصائيين النفسانيين العرب
ة العلمية و لمحة عن النشاط العملي و محاور االهتمامات          السير -

دليل السير العلمية لألطباء النفسانيين و أساتذة              "إلدراجهم ضمن   
 ".علم النفس العرب

مع ) أبحاث، مقاالت، كتب علمّية   (قائمة اإلصدارات العلمّية       -
ملخّصات موجزة بالّلغة العربية و اإلنكليزية أو العربية و الفرنسية          

 .بنك المعلومات   الّنفسّية   العربّية" نجازإل
 

  ردود الفعل-2-2
    كان الترحيب الكامل و اإلشادة لمشروع الشبكة، السمة المشتركة          
لجميع الردود التي وصلتني مع طلب المساهمة الفّعالة في إعداد الشبكة           
بالنسبة للبعض منهم، هذا وقد أمّدنا البعض من الزمالء سيرهم العلمية            
وقائمة أبحاثهم و منشوراتهم في حين أحجم البعض اآلخر واألمر             
الملفت للنظر غزارة اإلنتاج العلمي للعديد منهم إال أن سوء التواصل            
العلمي حال دون معرفتنا لهذه األبحاث و لعل من أهداف الشبكة تحقيق             

 .التواصل بين األخصائيين و التعريف باإلنتاج أبحاث الزمالء العرب
 

  إنجاز دليل األطباء النفسانيين و أساتذة علم النفس-2-3
 النفسانيين و        أسـعى مـن خـالل هذه الصفحة للتعريف باألطباء         

اهتماماتهم : بأسـاتذة علـم النفس العاملين في الوطن العربي أو المهجر          
العلمـية، مياديـن عملهـم، تـاريخهم العلمي والعملي، قائمة أبحاثهم            

 نشاطهم الجمعياتي، مع جوانب من شخصياتهم       وإصـداراتهم الطبنفسية،  
اإلنسـانية واهـتماماتهم الثقافية توطيدا ألواصر تعارف يتجاوز حدود          

 .العلمي إلى اإلنساني

 الطرق والوسائلمراحل إعداد الشبكة  -1 
بداية عهد  (    يعود التفكير إلعداد هذه الشبكة إلى منتصف التسعينات          

لفكرة مجرد حلما بعيد المنال  إن لم         حيث كانت هذه ا   ) انتشار اإلنترنت 
نقل أنها من باب الترف الفكري فأنّا للعاملين في ميادين العلوم النفسية              
المنهمكين بين العيادات والمشافي لمعالجة المرضى أو بين أروقة             
الجامعات للتدريس، أنّا لهم يفكروا في المعلوماتية وأدواتها وما يمكن أن            

وفي ظل  . د نفعها عليهم و على اإلختصاص     تقدمه لهم من خدمات يعو    
انشغالنا بهموم اإلختصاص كانت المعلوماتية تكتسح جميع ميادين المعرفة         
وكانت البرمجيات تتحكم في كافة األجهزة المسيرة لحياتنا وإذا بشبكة            
اإلنترنت تمسك قبضتها على كافة مصادر المعلومات مقدمة خدمات في           

بح باإلمكان متابعة المؤتمرات العالمية      غاية التنوع والثراء حتى أص     
وبدأت مجاالت اهتمام شبكة اإلنترنت       . إنطالقا من كمبيوتر شخصي    

 .تتسع وتتسع لتشمل أغلب ميادين الحياة إن لم نقل جلّها
 

    وبفضل تطور البرمجيات أصبحت المعلوماتية في متناول غير           
لنفسية يلجون هذا   األخصائي وبدأ البعض من أهل االختصاص في العلوم ا        

الذي آان إلى زمن قريب عالما مجهوال آله رموز ال                 (العالم المعلوماتي   
 طورا باحتشام وطورا    )يقدر على فكها غير أخصائي هذا الفرع من العلوم        

آخر بحذر شديد، فإن امتلك أحدهم جهاز كمبيوتر تراه محجما عن فهم             
ال يتعدى تبادل البريد    أسراره، وإن اشترك في شبكة اإلنترنت تجد تعامله         

 .اإللكتروني أو التصفح لبعض المواقع دون دليل يوجهه
 

    و في غمرة هذه الثورة المعلوماتية أصبح لزاما على األخصائي             
العربي في العلوم النفسية االستفادة إلى أقصى حد من الخدمات التي يمكن            

 النفسية في   أن تقدمها المعلوماتية وشبكة اإلنترنت إلى ميادين العلوم         
 .الوطن العربي

 
     وفي هذا اإلطار يدخل سعيي لتأسيس شبكة العلوم النفسية على             
اإلنترنت لتكون مرآة عاكسة لهذا االختصاص في الوطن العربي و أصبح           
هذا المشروع الذي كان مجرد فكرة بعيدة المنال قابال لإلنجاز، وبدأت             

 2000بداية جانفي سنة    معالمه تتضح أكثر مع مرور الزمن إلى غاية          
حيث بدأ اإلعداد العملي لتأسيس الشبكة و تم االتصال  باألطراف المعنية            
بهذا الفرع من العلوم  سواء عن طريق البريد الورقي أو اإللكتروني              

 :وكان دليلي في التعرف على عناوين هؤالء  مصادر متعددة أهمها 
 

مد النابلسي  لألستاذ محمد أح   " الدليل لنفسي العربي   "كتاب   -
والذي أصدره مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية           

 1992بطرابلس لبنان 
الصادرة باسم اتحاد األطباء    " المجلة العربية للطب النفسي     " -

 النفسانيين العرب
الصادرة عن مركز الدراسات    " الثقافة النفسية التخصصية   " -

 لبنان  -النفسية والنفسية الجسدية 
 .الصادرة عن الهيئة المصرية للكتاب" فسعلم الن"مجلة  -

 
 دليل األطباء النفسانيين و أساتذة علم النفس -2

 :شمل االتصال األطراف التالية 
 

االتصال -2-1  : أطراف 
 رسالة إلي األطباء واألخصائيين         426وجهنا مجموع      
 :وكان جلها بالبريد الورقي  النفسانيين

ن التوزيع  وكا  رسالة إلى األطباء النفسانيين           259 -
 :حسب البلد الذي يمارس  العمل فيه كاآلتي 
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هذا و بإمكان األساتذة و األطباء المشتركين في الموقع إرسال ملخصات           
 .أبحاثهم من خالل نموذج األبحاث المرفق في الموقع

 

 نمـــوذج األبحـــاث
www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm 

 
منفسيةدليل  -3 عل ل وا لطبنفسية  ا عربية  ل ا لجمعيات   : ا

  أطراف االتصال-1-3
    بلغ عدد الجمعيات المهتمة بالعلوم النفسية التي وجهت لها رسائل           

 :  جمعية موزعة كاآلتي33للمساهمة بالتعريف بأنشطتها في الشبكة 
 :  ةجمعيات عربية طبنفسي 20 -

 -  الجمعّية األردنّية للطّب النفسي     -    االتّحاد المغاربي للطّب النّفسي     
  الجمعّية العالمّية اإلسالمية للصّحة      -الجمعـّية التونسّية للطب النفسي      

  الجمعّية المصرّية    -  الجمعـّية المصـرّية للصّحة النفسّية         -النفسـّية   
 رابطة األطّباء   -ّية     المركز الوطني للصحة العقل      -للطّـب النفسـي     

الجمعية  - جمعـّية األطـّباء النفسّيين العراقّيين        -النفسـّيين بالخلـيج     
 لجنة مكافحة الوصمة    -التونسية لألطباء النفسانيين بالممارسة الخاصة      

 مركز  -جمعـية الطب النفسي التطور       -و الـتفرقة تجـاه الفصـام        
صائيين النفسيين  رابطة األخ  - الدراسـات النفسـية والنفسـية الجسدية      

 برنامج غزة للصحة    -المصرية لعلم المراهقة    الجمعية   -المصرية رانم   
االتحاد العالمي للصحة    -  للوقاية من اإلدمان    االتحاد العربي  - النفسية

 - التونسية للطب النفسي الجامعي الجمعـية  - ) م.ش. إ.م  (النفسـية 
 .راهقينجمعية شرق المتوسط للصحة النفسية لألطفال و الم

 :  وهيجمعيات عربية علمنفسية 13 -
 - مركز معوقات الطفولة     -    الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية      

 فريق الباحثين   - مركز اإلرشاد النفسي      -جمعية أحباء الطفولة     
 الجمعّية التونسّية لعلم    -االتّحاد العربي لعلم النفس      -النفسانيين اليمنيين   

 الجمعّية المصرّية    -اللبنانّية للّدراسات النفسّية      الجمعّية    -النفس  
 المركز العربي للّدراسات    - الجمعّية النفسّية اليمنّية     -للّدراسات النفسّية   

 - رابطة األخّصائّيين النفسّيين في مصر       -و التدريب األمني بالرياض     
 .مصر/ مركز دراسات الطّفولة 

 
  :    كنت قد طلبت من كل جمعية ما يلي

قائمة "نوان البريد اإللكتروني للجمعّية إلدراجه ضمن        ع -1
  ".البريد اإللكتروني للجمعّيات النفسّية العربّية

عنوان موقع الجمعّية على شبكة اإلنترنت للتّعريف به و           -2
مواقع الجمعّيات الّنفسّية العربّية على          "قائمة   إلدراجه ضمن   
 ."شبكة اإلنترنت

أنشطتها، برامجها،  لمحة موجزة عن تاريخ الجمعّية،         -3
دليل الجمعّيات الّنفسّية       " ملتقياتها، أعضائها إلدراجها ضمن    

 ". العربّية
) مجالّت، كتب، أبحاث، مقاالت   (قائمة إصدارات الجمعّية     -4

مع ملخّصات موجزة باللّغة العربّية و الفرنسية أو العربية            
 ".بنك المعلومات الّنفسّية العربّية"واإلنكليزية إلدراجهم في 

      
  إنجاز دليل الجمعيات الطبنفسية و العلمنفسية العربية-2-3

 

حاولت في هذه الصفحة أن أعّرف بالجمعّيات العربّية العاملة في                
حقل العلوم النفسية سواء منها الطبنفسية أو العلمنفسية أو النفستماعية           

ها و  محاوال تسليط األضواء على أهدافها، أنشطت     ). النفسية االجتماعية (
أعضائها، ساعيا لخلق تواصل بين الجمعّيات العربية ذات التوّجهات           
الواحدة لتبادل التجارب والخبرات، و متابعة آخر المستجدات و األحداث          

 .الجمعّياتية

لألطـباء النفسانيين و أساتذة علم النفس الذين لم تعذّر              أمـا بالنسـبة      
ة مصحوبة بملخصات أبحاثهم    االتصال بهم بإمكانهم إرسال سيرتهم العلمي     

 .و كلماتها المفتاحية باستعمال النموذج المرفق في هذه الصفحة
 

  السيرة الذاتيةنمـــوذج
www.arabpsynet.com/cv/CV.HTM 

 

    تتضـمن هـذه الصفحة السير العلمية للرواد من علم النفس و الطب             
نفسـي في الوطن العربي الذي قدموا خدمات جليلة للصحة النفسية هذا            ال

إلى جانب سير أعضاء الهيئة العلمية الذين ساهموا بشكل فعال في تأسيس            
 .الشبكة و تطويرها

 

كما أعرض نافذة للبحث في قواعد بيانات عن سير األطباء و األساتذة                
لبحث تتعلق باألبحاث  الذيـن تكـرموا إرسـال سـيرهم العلمية و نافذة ل           

العربية و  : يتم البحث باللغات الثالث     (الطبنفسـية و العلمنفسـية العربية       
 نافذة أبحاث خاصة بملخصات أطروحات الطب        و) الفرنسية و اإلنكليزية  

 .النفسي و رسائل الماجستير لعلم النفس
 

هذا و تتضمن الصفحة استطالعا للرأي حول أفضل بحث طبنفسي و           
 و أفضل بحث علمنفسي و مقالة علمنفسية        2003فسـية لسنة    مقالـة طبن  

 مع المالحظة أنه ال يمكن      2003يرشحها المتصفح المشترك بالموقع لسنة      
إجـراء هـذا االستطالع أكثر من مرة واحدة وهو مخصص للمشتركين            

  .بالشبكة
  

تأتـي هـذه الصـفحة محمـية بكلمـة عبور و هي خاصة باألطباء               
 . المسجلين بقائمة المراسالت اإللكترونيةالمشتركين بالشبكة و

 

    آمل أن يكون هذا الدليل متطّورا و متجّددا بصفة تفاعلّية مع تطّور             
وضعية الطبيب أو األخصائي العلمية والعملية و أن يتم إدراج األطباء و            

و حتى يكون شامال لكل      . األخصائيين الشبان حديثي العهد بالتخّرج     
 النفسانيين في الوطن العربي و يعكس دائرة           األطباء واألخصائيين 

 .اهتماماتهم و مستوى أبحاثهم العلمية و همومهم اإلنسانية
 

 دليــل األطبــاء النفسانييــن العــرب
 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp :اإلصدار اإلنجليزي
 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Fr.asp :  اإلصدار الفرنسي
 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp :  اإلصدار العربي

 
 دليــل أساتــذة علــم النفـــس العــرب

  http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.asp :اإلصدار اإلنجليزي
  http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Fr.asp : اإلصدار الفرنسي
  http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Gists.Ar.asp :  اإلصدار العربي

 
 بنفسية و العلمنفسية العربية إنجاز بنك األبحاث الط-2-3

    إن األبحاث العربية األصيلة في حقل العلوم النفسية رغم ندرتها تبقى           
مبعثرة و غير مجّمعة، و من خالل تأسيس قاعدة بيانات األبحاث أسعى             

  شاملة لغالبية الدراسات     " بنك األبحاث العربية األآاديمية       "لتكوين نواة     
اسا من عناوين األبحاث، أسماء الباحثين،       النفسانية، و هي مكّونة أس     

آمال أن  . الملخصات و الكلمات المفاتيح الخاصة بها مع ذكر مصادرها         
تكون قاعدة بيانات األبحاث العلمنفسية و الطبنفسية مصدرا رئيسيا من           
مصادر البحث بالنسبة لكل باحث أو طالب يسعى إلعداد دراسة أو              

 .ت العربّية  المتعلّقة بموضوع بحثهأطروحة لإلطالع على أحدث الدراسا
 

        يعتمد البحث في البنك اإللكتروني لألبحاث النفسية على الكلمات          
المفاتيح، و قد لفت نظري أن عديد الدراسات األكاديمية العربية تفتقر إلى            
هذه الكلمات و هذه عقبة رئيسّية أعمل على تجاوزها باالجتهاد وضع             

.       ذه الدراسات انطالقا من نص البحث أو ملخّصهالكلمات المفتاحية له
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 :    طلبت من هذه المجالت والدوريات
قائمة  "ضمنعنوان البريد اإللكتروني للمجلّة إلدراجه        -

البريد اإللكتروني للمجّالت المختّصة أو المهتمة بالعلوم النفسية         
 .  التي نسعى إلنشائها"
 على شبكة اإلنترنت و إلدراجه ضمن       عنوان موقع المجلة     -

 ".مواقع المجالت  الّنفسّية العربّية "قائمة
لمحة موجزة عن المجلّة ،توّجهاتها ،أهدافها ،لغة إصدارها          -

 . مع التعريف بهيئة  أعضاء  التّحرير 
بنك المعلومات الّنفسّية    " فهرس األعداد الماضية  إلنجاز     -

رة  والكلمات المفاتيح    مع ملخصات األبحاث المنشو   "  العربية
 .الخاصة بها

 

نفسية -2-4 ل ا دوريات  ل ا و  لمجالت  ا دليل  نجاز    : إ
المجّالت و الدوريات العربية المختّصة بالعلوم                عملت في صفحة    

للتعريف بجل المجالّت العربّية سواء المختّصة في الطب           النفسّية    
بداية  هافهارس جميع أعداد   النفسي أو علم النفس، ساعيا إلى عرض         

من تاريخ صدورها، مع عرض ملخص موجز لألبحاث الواردة فيها و           
الكلمات المفاتيح الخاصة بكل بحث، كما كنت متابعا آلخر إصدارات           

و . هذه الدوريات، معّرفة مع صدور كل عدد أهم األبحاث التي يحتويها          
سعيا وراء انتشار الصحافة النفسية المختصة عملت إلى جانب التعريف          

يئة تحرير هذه الدوريات و جهة إصدارها إلى تشجيع االشتراك بها            به
 .من خالل عرض قسيمة اشتراك الدوريات

 

 دليــل الدوريـــات النفسيـــة العــربيــة
   www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.htm :اإلصدار اإلنجليزي
    www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Fr.htm :اإلصدار الفرنسي
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Reviews.Ar.htm :اإلصدار العربي

 

ليتم من  " نموذج مجالت "    كما وضعت في وصلة المجالت ارتباط        
خالله إرسال البيانات المتعلقة بأية دورية إلى قاعدة بيانات الدوريات           

 .بالشبكة
أشير إلى أن صفحة المجالت مفتوحة و غير محمية بكلمة عبور               

 .ر العريض من المتصفحينو ذلك للتعريف بهذه المجالت لدى الجمهو
    كما تم إدراج في الصفحة نافذة لالختيار المتعدد محتوية لعديد من            
الدوريات الطبنفسية و العلمنفسية لإلطالع عليها و ذلك سواء من             

 .الصفحة الرئيسية للموقع أو من ارتباط المجالت
 

عربية -5 ل ا نفسية  ل ا مكتبة  ل ا ليل    :د
   أطراف االتصال-1-5
صدارات العربّية في حقل العلوم النفسية ضئيلة مقارنة سواء              إن اإل 

باإلصدارات األجنبية في هذا الميدان أو باإلصدارات العربية في             
و من أجل التعرف     )  …أدب، سياسة، تاريخ، دين     (الميادين األخرى   

على اإلصدارات النفسية العربّية عملت على االتصال بالبريد الورقي          
 :  موّزعة حسب العربي كاآلتي177 و كان مجموعها بعديد دور النشر

 

الكويت .م .ن تونس األردن .س مصر سوريا  البلد لبنان

100% نشر.د 72 45 43 9 4 2 2 177

 الردود 4 3 3 1 0 0 0 11 6%

18%  .ر. ع 25 5 2 0 0 1 0 33

75% .بدون إ 43 37 38 8 4 1 2 133
 

 السعودية. : س
 المجموع. : م
 لنسبةا. : ن
 عودة الرسائل. : ر. ع
 دور النشر: نشر . د

 بدون إجابة. : بدون إ

هـذا و بإمكان الجمعيات الذين تعذر االتصال بهم التعريف بأنشطتهم            
من خالل إرسال نموذج الخاص بالجمعيات العلمنفسية و الطبنفسية و ذلك           

يات بعـد إدراج البـيانات الخاصة بهم و إرساله إلى قاعدة بيانات الجمع            
  :بالشبكة

 نمـــوذج جمعيـــات
www.arabpsynet.com/AssDB/AssForm.htm 

 
 يتضـمن ارتـباط الجمعـيات نافذة عرض لإلطالع على الجمعيات               

 .العلمنفسية و الطبنفسية العربية
لية الجمعيات العلمنفسية و    كمـا تضـمنت اسـتطالعا للرأي حول فعا           

 :الطبنفسية العربية و أهميتها
 هل تؤمن بأهمية دور جمعيات العلوم النفسية في العالم العربي؟ -1
هـل أنـت عضو في إحدى الجمعيات الطبنفسية و العلمنفسية            -2

 الوطنية والعربية ؟
هـل تساهم الجمعيات الطبنفسية و العلمنفسية في رفع مستوى           -3

 عربية ؟اللياقة النفسية ال
 

    إن هـذا االسـتطالع مخصص للمشتركين بالشبكة وال يمكن إجراءه           
 . واحدة بالنسبة لكل مشترك أكثر من مرة

 

  العــربيــةالنفسيـــةدليــل الجمعيــة 
   www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.htm :اإلصدار اإلنجليزي
   www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Fr.htm : اإلصدار الفرنسي
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Ar.htm :اإلصدار العربي

 
يةدليل  -4 لعرب ا نفسية  ل ا لدوريات  وا لمجالت   : ا

  أطراف االتصال-1-4
مجلة  24    سعيا للتعريف بالمجالت العربية النفسية وجهت رسائل إلى         

ودورية عربية منها المختصة في الطب النفسي و علم النفس و أخرى              
 :علمية غير مختصة وهي كاآلتي 

  :  ي الطب النفسيمجالت مختصة ف  10 -           
 المجلة  -اليمن / الصّحة النفسّية  -لبنان   /الثّقافة النفسّية التخصصية  

األردن  / المجلّة العربّية للطب النفسي    -المغرب /المغاربّية للطب النفسي  
 –مصر   / المجلة المصرية للطب النفسي      –مصر   / اإلنسان والتطور    -

/ جلة التونسية للطب النفسي    الم –تونس   /الحوليات التونسية للطب النفسي   
 النشرة اإلخبارية لإلتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية للوقاية         –تونس

 .مصر/  نشرة الجمعية المصرية للطب النفسي-مصر / من اإلدمان 
 

 :  مجالت مختصة في العلوم النفسية  6 -         
 دراسات   -مصر/ النفس المطمئنّة    -مصر   /اإلرشاد النفسي  

 مجلّة الجمعّية المصرّية للّدراسات      -مصر  / علم النفس  -مصر/نفسّية
 .مصر /األخصائي النفسي العربي –مصر /النفسّية

 
ثقافية تعرض لمواضيع تهتم بالعلوم               -مجالت علمية     8 -          
  : النفسية

/  الفكر المعاصر  -لبنان  / كتابات معاصرة  -الكويت   /عالم الفكر      
لبنان /  المستقبل العربي  -) توقفت مؤخرا ( لبنان   / دراسات عربية  –لبنان  

/  اإلبداع والعلوم  -الكويت  /  المجلة العربية للطفولة   –الكويت  /  العربي –
 .لبنان 

المجموع  -مجالت ثقافية
 علمية 

مجالت علم 
 النفس

مجالت الطب 
 النفسي

 

 العدد 10 6 8 24
الردود  9 2 3 14
النسبة 90% 33% 37% 58%  
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هـل تسـتعين بأخصـائي القـياس النفسـي لتحليل نتائج             -1
 االختبارات ؟

  وعملي في القياس النفسي ؟ هل حصلت على تكوين علمي -2
 ما هو االختبار األكثر استعماال في ممارستك العيادية ؟ -3

 كما أن هذا االستطالع مخصص للمشتركين بالشبكة و يتعذر إجراءه              
 .أكثر من مرة واحدة

 الصفحة محمية بكلمة عبور و هي مخصصة حصريا لألطباء              هـذه 
 .النفسانيين و أساتذة علم النفس المشتركين بالموقع

 
Arabpsynet Psychometry Guide : 

 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-metry.asp :اإلصدار اإلنجليزي
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-metry.Fr.asp :اإلصدار الفرنسي
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-metry.Ar.asp :اإلصدار العربي

 
 : النفسية العربية و العالميةدليل المؤتمرات  -7

أعرض في هذه الصفحة الجدول الزمني للمؤتمرات الطبنفسية                  
و العلمنفسية العربية و العالمية مع عناوين مواقعها على الشبكة لإلطالع           
على تفاصيل برامجها أو عناوين مراسالتها اإللكترونية إن تعذّر             

 .التعّرف على موقعها
 األطباء      إلى جانب التعريف بالمؤتمرات العربية أسعى إلى تشجيع       

و األخصائيين المشاركة فيها دعما و توطيدا ألواصر التعارف العلمي و           
اإلنسـاني و خلقا لمناخ التنافس العلمي و لإلطالع على خدمات الصحة            

 .النفسية في مختلف أقطار الوطن العربي
ار لإلطالع على المؤتمرات العالمية     تتضـمن هذه الصفحة نافذة اختب     

 :مبوبة كاآلتي 
/ مؤتمرات آسيوية   / مؤتمرات أوروبية   / مؤتمـرات عربـية      -

 مؤتمرات أسترالية/ مؤتمرات عالمية / مؤتمرات إفريقية 
 كمـا أعـرض استطالعا للرأي حول أهمية المؤتمرات الطبنفسية و             

أسئلة االستطالع  العلمنفسـية العربـية و مـدى المشاركة فيها و كانت            
 :كاآلتي 

 الطبنفسية والعلمنفسية العربية و      هـل تهـتم بالمؤتمرات     -1
 تسعى للمشاركة فيها ؟

هـل تحقـق لـك المؤتمـرات العربية إضافة علمية عند             -2
 مشاركتك فيها ؟

هـل تسعى عند مشاركتك المؤتمرات العربية في التعرف          -3
 على الزمالء العرب و ربط عالقة للتعاون العلمي معهم؟

 أشـير إلـى أن هذا االستطالع مخصص للمشتركين بالشبكة و يتعذر              
   .إجراءه أكثر من مرة واحدة

 أسـعى فـي وقـت الحق متابعة أهم المؤتمرات العربية بإطالق                  
أبحاثها المعروضة على الشبكة خالل أيام المؤتمر، لمتابعة فعالياتها من          

 .خالل الشبكة في الزمن الحقيقي
هـذه الصـفحة بإمكـان الجمعيات و المنظمات العلمية و            إثـراء ل      

الطبنفسـية الراغبيـن فـي التعريف بمؤتمراتهم إرسال البيانات حسب           
 النموذج المخصص للمؤتمرات 

 نمـــوذج مؤتمـــرات
www.arabpsynet.com/congre/CongForm.htm 

 

 دليــل المؤتمـــرات النفسيـــة العــربيــة
  www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm :اإلصدار اإلنجليزي
  www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm :اإلصدار الفرنسي
  www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm :اإلصدار العربي

 
دليل المواقع النفسية و المواقع النفسية العربية و العالمية            -8

 ي والنشر اإللكتروني النفسي العرب
     إّن النشر اإللكتروني أو يكاد يكون منعدما في العالم العربي وال 

 :طلبت من دور النشر ما يلي      
دليل العناوين " العنوان اإللكتروني للّدار إلدراجه ضمن        -

  ".اإللكترونية لدور النشر العربية
عنوان موقع الدار على شبكة اإلنترنت و إلدراجه ضمن قائمة            -
 ".مواقع دور النشر  العربّية المهتمة باإلصدارات الّنفسّية "
لمحة موجزة عن تاريخ الدار ،نشأتها ، توّجهاتها ،أهدافها،              -

    ". النشر   العربّيةالدليل اإللكتروني  لدور"لتأسيس . منشوراتها 
نفسّية للّدار مصحوبة بفهرس كّل إصدار، مع       قائمة اإلصدارات ال   -

بنك اإلصدارات  الّنفسّية      "التعريف بالكاتب و بتاريخ الّصدور إلنجاز       
باإلصدارات النّفسّية  الحديثة بصفة دورّية حتّى        مع التعريف    ".العربّية

يتمكّن المتصفّح من اإلطّالع على آخر اإلصدارات في ميدان العلوم           
 .النّفسّية
ن -5-2 ةإ ي عرب ل ا نفسية  ل ا مكتبة  ل ا يل  دل   : جاز 

    أسعى هذا الدليل إلى سد فراغ كبير في المكتبة العربية، فالكتاب              
النفسي العربي رغم ندرته يبقى مهمشا مقارنة باإلصدارات األدبية و            
التراثية و الدينية و غيرها، كما أنه يشكو سوء التعريف به و اإلشهار               

وز المدينة أو البلد الصادر فيه و سعيا وراء         المحدود  الذي ال يكاد يتجا     
تجاوز هذه النقائص عملت في إطار هذه الصفحة على التعريف               
باإلصدارات النفسية العربية القّيمة سواء منها العربية أو الفرنسية أو            
اإلنكليزية، حيث يتم عرض ملخصاتها مع الفهارس التابعة لها مصنفة            

طبنفس، علمنفس، عالجنفسي،    (ة  حسب االختصاصات النفسية الدقيق    
لتيسير بحث المتصفح على    .) ……تحليلنفسي، علمنفس الطفل و المراهق    

 . العناوين حسب اهتماماته
    تم تأسيس بنك اإلصدارات النفسية العربية من خالل قاعدة بيانات            
محتوية لعديد اإلصدارات يتم البحث فيها سواء من خالل الكلمات              

باحث، هذا و يتم إثراء بنك اإلصدارات بصفة تفاعلية         المفتاحية أو اسم ال   
مستمرة من خالل إرسال نموذج الكتب بعد إدراج البيانات فيه إلى              

 .هذه الصفحة غير محمية بكلمة عبور. الشبكة
 نمـــوذج آتــــب

www.arabpsynet.com/book/bookForm.htm 
 

تتضمن الصفحة استطالعا للرأي حول أفضل كتاب طبنفسي لسنة               
، و أفضل كتاب علمنفس مع المالحظة أن هذا االستطالع مخصص           2003

حصريا للمشتركين بالشبكة و ال يمكن إجراءه أكثر من مرة واحدة              
 .بالنسبة لكل مشترك

 دليــل اإلصــدارات النفسيـــة العــربيــة
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.htm :إلنجليزياإلصدار ا

 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.Fr.htm :اإلصدار الفرنسي
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-books.Ar.htm :ربياإلصدار الع

 

 دليل الروائز و االختبارات العربية-6
أسعى للتعريف بأهم اختبارات القياس النفسي سواء المقننة للبيئة               

جيع تعريبها و تقنينها للبيئة العربية      العربية أو التي لم تقنن، ساعيا إلى تش       
و برمجتها و معالجتها إلكترونيا كما تم عرض بعض االختبارات النفسية           
على الصفحة حيث باإلمكان إجرائها من خالل الموقع والحصول على            

 .نتيجة االختبار
 االختبـار  -  النص الكامل  :  سلم تقييم درجة اإلآتئاب لهاميلتون

 االختبـار   -  النص الكامل  :  ـة القلـق لهاميلتـونسلـم تقييـم درج
الــنـص   :تحري االضطرابات النفسية السابقة للدورة الشهرية استبيان  

 موجـز - )فرنسي( 
   

كما تتضمن هذه الصفحة استطالعا للرأي حول أهمية الروائز و مدى      
  :تي و جاءت األسئلة كاآل استعمالها في العيادة النفسية العربية

 هل تستعين في ممارستك العيادية باالختبارات النفسية؟ -1
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 .د .أ -  النفسية للعلوم العربية للمدرسة المميزة المالمح -
 لبنان -  زيعور علي

. د  -  السيكولوجية العربية الخصـائص المعرفـية للمحاوالت   -
 الغالي أحروشاو

يفة الجنسية من     ى االضطرا    الوظ مدخل للحوار : ب السواء إل
 :نعرض فيه األبحاث التالية 

سامر جميل .  د-" المظلم من األنوثة الجانب" عقـدة ليليت  -
 رضوان

 .د.أ  حديثة تصـنيفية  مقاربـة  : النفسجنسـية  االضـطرابات  -
 الترآي جمال .د ترجمة - آريبولت آلود

 .د.أ  )مقدمة آتاب(  اإلنسانية الحياة في النفس و الجنس -
 لعراق ا-  آمال علي

بيع "الجـنس الفـيض، الجـنس الصـفقة، الجنس اليأس في       -
 يحيى الرخاوي. د. أ-لـ محمد قنديل  " نفس بشرية

   رؤية من منظور الصحة و المرض        -تطـور الهويـة الجنسـية        -
 أسامة عرفة. د  
يحــيى . د.أ     إعــادة قــراءة مصــطلح: االنحــراف الجنســي  -

 مصر/  القاهرة -الرخاوي 
 القاهرة  -يحيى الرخاوي   . د.أ    ...!!!لحرمان  تحرير المرأة با   -
 مصر/ 

 
    أشـير إلـى هـذا االستطالع مخصص للمشتركين في الشبكة من            
األطـباء النفسانيين و أساتذة علم النفس و ال يمكن إجراءه أكثر من مرة           

 .واحدة بالنسبة لكل مشترك
 

 دليــل منتدى الحــوار
    www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.asp :اإلصدار اإلنجليزي
    www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.Fr.asp :اإلصدار الفرنسي
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Forum.Ar.asp :اإلصدار العربي

 
 صفحة المعجم الشبكي للعلوم النفسية -10

للمعجم اإللكتروني    أعرض في صفحة المعاجم اإلصدار الكامل         
 الذي تجاوز إعداده فترة العشر سنوات محتويا على أكثر          للعلوم النفسية 

المعجم الشبكي   بإمكان المتصفح من خالل      حيث.  ألف مصطلح  113من  
االطالع على ترجمة المصطلح النفسي     "   NetPsydict"للعلوم النفسية   

 .من وإلى العربية، الفرنسية و اإلنكليزية
 بالتفاعلية حيث    على خالف المعجم الورقي     يمـتاز المعجم الشبكي        

د تضاف له مصطلحات جديدة و  فق. يـتطور مع استعمال المتصفحين له  
تختفـي أخرى وقد تتغير ترجمة كلمة ما و تضاف ترجمات جديدة إلى             
أخـرى قديمة وبإمكان كل مشترك بالشبكة سواء من األطباء النفسانيين           
أو أساتذة علم النفس إبداء الرأي في ترجمة مصطلح ما وعرض ترجمة            

لنماذج المرفقة  أخـرى يراها مناسبة لمصطلح آخر وإرسالها من خالل ا         
 .لتعديل ترجمة المصطلح أو إلضافته بعد المشاورة و الدراسة

 

 نموذج / نموذج إضافة مصطلح عربي / نموذج إضافة مصطلح إنجليزي
 إضافة مصطلح فرنسي

 
  دليـــل المعجـــم النفســـي

   www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm :اإلصدار اإلنجليزي
  www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm :اإلصدار العربي

  www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm :اإلصدار الفرنسي  
   

عربية  -11 ل ا نفسية  ل ا لوظائف  ا  دليل 
 ميدان العلوم النفسية     إن العقـبة التي تجابه حديثي العهد بالتخرج في  

تتمثل أساسا في الحصول على وظيفة تناسب اختصاصهم و مؤهالتهم،          
و هـذه المسـألة تعّد أكثر حّدة بالنسبة ألخصائيي العلوم النفسية مقارنة             

 باألطباء النفسانيين، فحاجة العالم العربي سواء إلى األطباء أو 

 مع المعلومة أصبح أكثر     عذر في تخلفنا عن هذا الميدان فالتعامل الرقمي        
 .من ضرورة

    إن أهمية الكتاب اإللكتروني والبحث اإللكتروني ال تلغي بأي حال            
الكتاب الورقي والبحث المكتبي ولكنها مكّملة له فهي تقدم خدمات تفاعلية           
يعجز عنها الكتاب الورقي فلكل شكل من المعرفة مكانته ولكل عصر             

 .أدواته ولغته
ل هذه الصفحة إلى تشجيع النشر اإللكتروني سواء              أسعى من خال  

كانت أبحاثا أو اختبارات أو برمجيات أو ملخصات مؤتمرات أو دوريات           
 . ومجالت إلكترونية من خالل األقراص المكثفة  أو شبكة الويب

أعـرض فـي هذه الصفحة ألهم ارتباطات العلوم النفسية على شبكة                
متها العلمية من بين آالف المواقع  و قد         اإلنترنـت التـي تم اختيارها لقي      

اضطرابات اإلدمان،  (عرضـتها مـبوبة حسـب محاور العلوم النفسية          
... ) اضـطرابات وجدانـية، اضـطرابات ألزهايمر، اضطرابات القلق          

لتسهيل عملية البحث و ذلك من خالل نافذة اختيار خاصة بالمواقع و ذلك             
المية للبحث حسب المفردات و     إلى جانب التعريف بمحركات األبحاث الع     

 ،  MEDLine( التـي ال غنى للباحث على الويب في اللجوء إليها و أهمها             
Google ، YahooMH  (... 

 كمـا أعرض في هذه الصفحة استطالعا للرأي لترشيح أفضل المواقع              
 :النفسية العربية و العالمية و أفضل محركات األبحاث 

ية طبنفسية و علمنفسية    ما هي أفضل ثالث مواقع ويب عرب       -1
 ترشحها ؟

ما هي أفضل ثالث مواقع ويب عالمية طبنفسية و علمنفسية           -2
 ترشحها ؟

 ما هو أفضل محرك أبحاث ترشحه للعلوم النفسية ؟ -3
 هـذا االسـتطالع مخصـص للمشتركين بالموقع سواء من األطباء               

 .ةالنفسانيين أو أساتذة علم النفس و يتعذر إجراءه أكثر من مرة واحد
 .    هذه الصفحة مفتوحة و غير محمية بكلمة عبور

 
 دليــل االرتباطـــات النفسيـــة العــربيــة

   www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.htm :اإلصدار اإلنجليزي
   www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Fr.htm :اإلصدار الفرنسي
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Links.Ar.htm :اإلصدار العربي

  
األ -9 و  اء  لألطب لحوار  ا منتدى  ئيينصفحة    خصا

أسـعى أن تكـون هذه الصفحة التفاعلية منتدى إلكترونيا يعرض فيه                
األخصـائيون وجهة نظرهم حول المواضيع التي تشغل بال البعض منهم           

وهي محمية بكلمة عبور حتى ال يلج إليها غير أهل          . لتبادل اآلراء العلمية  
   .اإلختصاص

 نظرهم حول مواضيع        في هذا المنتدى يعرض المختصون فيه وجهات      
مـتفرقة حسـب اهتماماتهم في المنتدى الحر كما بإمكانهم المشاركة في            

 : محاور المنتدى الثالثة المحددة كالتالي 
وم النفسية           ية في العل ة العرب  و كمدخل لهذا المنتدى نعرض   اللغ

 الوعي تشكيل و العربية اللغة " لألستاذ يحيى الرخاوي ألبحاث أهمها
 .ن منطلقا للحوار لهذا المنتدىلتكو" القومي

 بسام برآة   -   خصوصية الشخصية العربية اللغة و -
ية  نحو سيكولوجيا  "  و كمدخـل للحـوار في هذا المحور   " عرب

 :نعرض األبحاث التالية 
محمد أحمد . د. أ-الطـب النفسـي فـي العـالم العربي      واقـع  -

  النابلسي
 عيون نزار .د .أ -  العربي الوطن في النفسية العلوم مسيرة -

 سوريا -  السود
 محمد .د .أ  -النفسية  للعلوم العربية المدرسة طريق على -

 لبنان -  نابلسي أحمد
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عربية  -13 ل ا لجامعات  ا عد(دليل  ب يحدث  م   ) ل
 

    رغبة في التعريف بأقسام علم النفس و الطب النفسي بالجامعات            
 :العربية، تتضمن 

الطب النّفسي  /  ألقسام علم النّفس     عنوان البريد اإللكتروني   -
قائمة البريد اإللكتروني ألقسام علم      "بالجامعة  إلدراجه ضمن      

 .التي نسعى إلنشائها" النفس و الطب النفسي بالجامعات العربّية 
عنوان موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت إلدراجه ضمن          -

 ."مواقع الجامعات العربّية"قائمة 
دريس مع عناوينهم اإللكترونية و لمحة      قائمة أعضاء هيئة التّ    -

قائمة " موجزة عن دائرة اهتمامهم و تخّصصاتهم الدقيقة إلعداد        
 "األساتذة الجامعيين المختصين في العلوم النفسية 

لمحة موجزة عن البرامج المعتمدة في أقسام علم النفس و            -
الطب النفسي في هذه الجامعات، مّدة الّدراسة، شهادات ختم            

 .الجامعّيةالدروس 
قائمة األبحاث و األطروحات الجامعّية  مع ملخّصاتها بالّلغة          -

بنك "العربية و اإلنكليزية أو العربية و الفرنسية إلنجاز               
 ."المعلومات الّنفسّية العربّية 

 
عربي  -14 ل ا لنفسي  ا لمريض  ا (دليل  عد:  ب يؤسس  م   )ل

 

 في  هذه الصفحة موجهة إلى المريض النفسي العربي حيث تعّرف             
الفصام، االكتئاب، الرهاب،   (صورة مبسطة أهم األمراض النفسانية       

وذلك لتخليص المريض النفسي من الخرافات و       ..) …الوسواس القهري 
الشعوذات التي صحبت االضطرابات النفسية ردها طويال من الزمن،          
كما تهدف الصفحة إرشاد المريض إلى الطرق السليمة التي ينبغي أن            

 .ج حتى يوفر أكثر الضمانات لتحقيق الشفاءيتوخاها للعال

    إن هدف هذه الصفحة أساسا توعوي وال تسعى بأي حال إلى تقديم             
وصفات عالجية أو إرشادات دوائية فكل ما تسعى إليه هو إنارة طريق            
المريض النفسي حتى يدرك طبيعة مرضه  والطريق السوي الذي ينبغي           

 .يب الدجالين والمشعوذيناتباعه للعالج كي ال يتيه بين سراد
 

تية  -15 لمعلوما ا فة  ا ق ث ل ا (صفحة  بعد:  تؤسس  م   )ل
 

بالنسبة للطبيب و   " الثقافة المعلوماتية  "    إن امتالك قدر أدنى من       
األخصائي أصبح أكثر من ضرورة ونحن على أعتاب األلفية الثالثة،           

ية فالتعامل مع جهاز الكمبيوتر واألدوات التابعة له وفهم البرامج وكيف          
االستفادة منها لتطوير أسلوب العمل ولتطور األبحاث النفسية يعد أمرا           

  "األمية المعلوماتية"أساسيا فال عذر لألخصائيين بـ 
 

         سنعمل من خالل هذه الصفحة على تبسيط مصطلحات            
المعلوماتية وتشجيع األخصائيين على امتالك كمبيوتر شخصي و           

عنوان إلكتروني، و كيفية إعداد صفحة       االشتراك باإلنترنت المتالك    
. ويب شخصية يعرض فيها سيرته العلمية ويعرف بشخصه واهتماماته         

إّن معرفة حد أدنى من البرامج شأن برامج معالجة النصوص، برامج            
قواعد البيانات، برامج التصفح على شبكة اإلنترنت، برامج إعداد            

، إّن هذه الثقافة    علوماتيةأبجديات الثقافة الم  يعّد من   ... صفحات الويب   
التي لم يتلقاها جل األخصائيين في الجامعة زمن دراستهم، يمكن              
استيعابها بصفة تدريجية وامتالك ناصيتها وال خيار لنا في ذلك إن أردنا            
دخول هذه األلفية من الباب الكبير وإال سنبقى في دائرة الظل في عصر             

جوده ويعّبر عن ذاته    العولمة، عصر محو اآلخر إن لم يعلن عن و          
 .    وكيانه وخصائصه

األخصائيين مازالت كبيرة جّدا، لكن ندرة المطالبة بهؤالء األخصائيين           
تعود لعدم الوعي بأهمية هذا االختصاص و إن حدث أن طلبت بعض              
 المؤسسات هؤالء األخصائيين فسوء التواصل بينها و بين أخصائيي           

في توظيف الكفاءة المناسبة في المكان      العلوم النفسية يكون عائقا رئيسيا      
حتى أصبحنا  . المناسب، األمر الذي أدى إلى ارتباك في توظيف هؤالء         

نجد أخصائيي علم النفس يقومون بوظائف أبعد ما  تكون عن                 
اختصاصهم كأن يوظفوا أساتذة للغة العربية أو األجنبية أو يهجرون             

والعكس يشاهد أيضا   اختصاصهم إلى وظائف ال عالقة لها بعلم النفس          
 .حيث أن بعض المؤسسات توظّف أخصائيين غير ِمؤهلين لوظائف نفسية

 
    سعيا لرأب الهوة بين األخصائيين والمؤسسات ومن أجل تحسيس           
المؤسسات بأهمية اإلختصاص أسعى للتعريف بالمجاالت التي يمكن           

ات لألطباء واألخصائيين أن يقدموا فيها خدماتهم إضافة إلى المؤسس           
اإلستشفائية شأن المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصناعية، المؤسسات        

كما أسعى إلى تعريف المؤسسات       ... المالية، المؤسسات اإلدارية     
طلبات باألخصائيين واألخصائيين بالمؤسسات من خالل عرض            

للوظائف الشاغرة لديها في مجال علم النفس والطب النفسي          المؤسسات  
 لحديثي العهد بالتخرج في      طلبات الّتوظيف   ضوأيضا من خالل عر    

العلوم النفسية إيجاد مساهمة في فرص توظيف األخصائيين في ميدان            
اختصاصهم  و لوقف نزيف هجرة األخصائيين ميادين العلوم النفسية بعد           
أن أعياهم البحث وعجزوا عن إيجاد وظائف تناسب مؤهالتهم فكل طبيب           

صاصه هو خسارة لهذا اإلختصاص     أو أخصائي يعمل خارج نطاق اخت     
في العالم العربي الذي نحن أحوج ما نكون  فيه إلى أمثال هؤالء لرفع               

 .مستوى اللياقة النفسية للمواطن العربي التي هي في أدنى درجاتها
  

 نمـــوذج عـــرض وظائـــف
www.arabpsynet.com/joboe/JobsOEForm.htm 

 نمـــوذج طلـــب وظائـــف
www.arabpsynet.com/jobde/JobsDEForm.htm  

 
 دليــل الوظائـــف النفسيـــة العــربيــة

     www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.htm :اإلصدار اإلنجليزي
     www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.Fr.htm :اإلصدار الفرنسي
  www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Jobs.Ar.htm :اإلصدار العربي

 
عربية -12 ل ا لطبنفسية  ا االستشفاء  آز  مرا يل   : دل

    أسـعى فـي هذه الصفحة إلى التعريف بأهم المؤسسات اإلستشفائية           
الطبنفسـية فـي العـالم العربي سواء منها الخاصة أو الحكومية، طرق             

ة فيها، الطاقم الطبي، طاقة استيعابها من المرضى، تاريخ         العـالج المتبع  
 ...المؤسسة، نشاطها العلمي بعيدا عن اإلشهار التجاري

 
    تتضمن الصفحة استطالعا للرأي مخصص للمشتركين حول المشافي        

 .النفسية العربية
 كيف تقيم أداء المشافي النفسية العربية؟ -1
  بلدكم؟هل توجد مشافي خاصة للصحة النفسية في -2
 هل تدعم فكرة إنشاء مشافي صحية نهارية؟ -3
كيف تقيم العالقة بين األطباء النفسانيين العاملين في المجال            -4

 االستشفائي وزمالئهم في الممارسة الحرة؟
 .    هذه الصفحة مفتوحة لعموم المتصفحين و غير محمية بكلمة عبور

 

 دليــل المشافـــي النفسيـــة العــربيــة
      www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-hosp.htm :اإلنجليزياإلصدار 

      www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-hosp.Fr.htm :اإلصدار الفرنسي
 www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-hosp.Ar.htm :دار العربياإلص
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أبحاثهم مع ملخصاتها و الكلمات المفاتيح الخاصة بها، كما أوّجه دعوة            
طب (نفسية  إلى الجمعيات و المجالّت و الجامعات المختصة بالعلوم ال         

في الوطن العربي للمساهمة معنا في إعداد الصفحة         )  علم نفس  -نفس
إّن األمل كبير في تظافر     . من التعريف بأنشطتهم و برامجهم و أبحاثهم      

جهود جميع العاملين في ميادين العلوم النفسية في العالم العربي إلنجاز           
الدائم هذا المشروع المعلوماتي و نرحب بكل من يرغب في التعاون             

أما . إلى حين إطالقها على الشبكة    معنا و متابعة مراحل إعداد الصفحة       
فيما يخص موعد عرض الصفحة على شبكة اإلنترنت فليس بوسعنا في           
الوقت الحاضر اإلعالن عن زمن محدد  ألن إنجاز هذا العمل رهين              
مشاركة و تعاون أطراف متعددة، ولكن سنعمل قدر اإلمكان على أالّ            

 .ترة اإلنجاز بفضل تضافر مجهودات الجميعتطول ف

إن نجاح هذا اإلنجاز المعلوماتي يتطلب تضافر جهود          :     خاتمـــة    
جميع العاملين في ميادين العلوم النفسية حتى يكون مرآة عاكسة لحالة هذا            
االختصاص في الوطن العربي و حتى يعّرف بالمستوى العلمي الذي            

ة التعارف العلمي و اإلنساني بين       وصل إليه و يساهم في ربط صل        
 .األخصائيين 

  
    إنّي أوّجه دعوة إلى جميع األطباء و األخصائيين العرب المهتمين            
بالعلوم النفسّية سواء العاملين منهم في الوطن العربي أو المغتربين و             
الذي تعذّر االتصال المباشر بهم سواء عن طريق البريد الورقي أو              

 تنا إعداد الصفحة، بإرسال سيرتهم العلمية و قائمة اإللكتروني مشارك

   
 أتقدم بالشكر و االعتراف بالفضل إلى كل من ساهم معي في إنجاز هذا المشروع المعلوماتي الذي لوال دعمهم لما جاءت                     :    شكر و اعتراف و تقدير       

، حسيب الدفراوي   )مصر(، يحيى الرخاوي    )لبنان(ة محمد أحمد النابلسي     هذه البوابة بالثراء و التنوع التي هي عليه و أخص بالذكر كل من األساتذ              
، الزين عمارة   )السعودية(، حسان المالح    )سوريا(، سامر رضوان    )اليمن(، معن عبد الباري     )اليمن(، نبيل سفيان    )مصر(، طارق عكاشة    )مصر(
إضافة إلى أخصائيي البرمجة     ) تونس(، سفيان الزريبي     )األردن (، عدنان الفرح  )األردن(، وليد سرحان     )الكويت(، مساعد النجار     )اإلمارات(

والمعلوماتية السيد ماهر اليانقي، السيد عبد السالم الحكيم و السيد عبد العزيز التركي لدعمهم المتواصل و الجتهادهم في التغلب على صعوبات تقنية                        
 .البرمجة العربية

 

لعلمنفسية سواء منهم الذين أفسحوا المجال لعرض مشروع الشبكة و المعجم اإللكتروني في ورشات                    كما أشكر رؤساء المؤتمرات الطبنفسية و ا       
 :العمل أو في المحاضرات أو الذين تكرموا بدعوتي لمؤتمراتهم و أخص بالذكر من هؤالء 

 )2001 ماي –تونس / المؤتمر العربي التاسع لألطباء النفسانيين العرب (األستاذة سعيدة الدوكي  -
 )2001 جانفي –القاهرة / المؤتمر العربي التاسع لعلم النفس ( بديوي عالم و إسماعيل الفقي –األساتذة آمال صادق  -
 )2002المغرب / المؤتمر الثاني لألطباء النفسانيين الخواص الناطقين بالفرنسية (الدكاترة جليل بناني و محمد الجماعي  -
 )2002 فيفري –القاهرة / علمية لجمعية الطب النفسي التطوري الندوة ال(األستاذ الدكتور يحيى الرخاوي  -
 )2003 ماي –سوسة / المؤتمر الثالث لألطباء النفسانيين الخواص الناطقين بالفرنسية (الدكتور سفيان الزريبي  -
و التي حالت وضعية المنطقة     ) 2003الكويت أفريل   (األستاذ الدكتور عدنان العيدان الذي تكرم دعوتي للمؤتمر األول للصحة النفسية بالخليج              -

 .دون انعقاده
 

    كما أود التعرض لسؤال طرح في عديد المؤتمرات حول مصادر تمويل المشروع و كلفته و الجمعيات التي يمثلها، أما اإلجابة فإن التمويل شخصي                       
الموقع أما عن كلفة المشروع فإني أترفع عن ذكر األرقام و           و قد اعتذرت عن قبول دعم العديد من المؤسسات و مخابر األدوية حفاظا على استقاللية                 

أكتفي باإلشارة إلى أن إعداد الموقع تطلب زيارة عديد الدول العربية إضافة إلى العمل بمعدل أربع ساعات يوميا على مدى ثالث سنوات مع طاقم                           
أما فيما يخص الجمعيات الداعمة لهذا       ). مدى ثالث سنوات   ساعات أسبوعيا على     8(مكون من ثالث سكرتيرات وأخصائيي البرمجة و التصميم          

المشروع فهو ال يعبر عن وجهة نظر أية جمعية علمنفسية و طبنفسية عربية و لكن أشيد بالدعم المعنوي و العلمي لعديد الجمعيات و أخص بالذكر                            
 . النفسي التطوري و الجمعية التونسية للطب النفسياتحاد األطباء النفسانيين العرب، المركز العربي للدراسات النفسية، جمعية الطب

 
    و بعد كل هذا فالفضل هللا سبحانه و تعالى أن وفقني و رزقني و الفريق العامل من الصبر و االحتمال ما نستطيع تحمله إلى أن جاء الموقع على ما                             

 .  هو عليه
 

       
א א  א
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