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  .اـــجميع اـهخيرن مافي ىـال رأيــال امــاقتس ابــب نــم
    

فهي بفضلكم لها ميزة  الشبكة،  ةإنشاء هيئة تحرير استشارية خاصة بالمجلة، مستقلة عن هيئ        -
تتمثل في كونها ترتكز على طاقم من النفسانيين العرب المتواجدين في شتى أرجاء العالم مما يجعل 

وهي خاصية كفيلة أن تعطيها األرضية ). عالمية(هيئتها العلمية ليست عربية فقط وإنما دولية 
فهرستها في محركات  ت المعترف بها عالميا بين المجال التي تمكنها من اإلنخراط    )األكاديمية(

  .االبحاث العالمية
التركيز على المقاالت المرتبطة مباشرة بموضوع العدد، وتوفير حصة قليلة من الصفحات  -      

  .للمقاالت الخارجة عن موضوع العدد
محكمة والتي هي إعطاء الصدارة للمقاالت المحكمة أكاديميا مع التقليل من المقاالت الغير ال -      

  .في الغالب عبارة عن أفكار شخصية وخواطر
تكوين لجنة تقوم بقراءة النصوص وإبداء الرأي في قيمتها األكاديمية كي تفدي برأيها في   -      

  .إمكانية نشرها أم ال
  صفحة على األكثر، 200التقليل من صفحات المجلة بحيث ال يتعددى العدد  -      
  لشخص واحد في العدد الواحد،) أو مقالين إن اقتضى الحال(دم نشر أكثر من مقال من األحسن ع -      

 

 

 

 استشارية تحرير هيئة إنشاء

 عن مستقلة بالمجلة، خاصة

الشبكة هيئة  

 

 

 
 

 للمقاالت الصدارة إعطاء

 التقليل مع أكاديميا المحكمة

  المحكمة الغير المقاالت من
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فصل بين عنوان العدد وعناوين ال: صفحة الغالف غير مقروءة بسهولة لذا أقترح  -      
فصل العناون بسطر  كتابة عناوين المقاالت وأسماء المؤلفين بخط مغاير وسهل القراءة،  المقاالت،

  فارغ،
إبدال الخط الحالي لصفحات الفهرس بخط يسهل القراءة مع تغيير كيفية عرض العناوين  -       

  واألسماء،
ظا كي تروق قراءتها أكثر مما هو عليه الحال، فهي تبدوا جعل صفحات المقاالت أقل اكتظا -       

في بعض الحاالت ممتلئة لدرجة ال تتيح للعين القارئة قسطا من اإلستراحة، والسبب برأيي لعدم وجود 
  .أسطر فارغة بين الفقرات

" لشبكةا جريدة"أو " الشبكة دورية"أو " النشرة الشهرية للشبكة"إنشاء منبر آخر يمكن تسميته         
   يكون الغرض منها نشر األراء واألفكار والنقاشات التي قد تكون مفيدة ومهمة لكنها ليست من باب

  هكذا يتم التخفيف من مضمون المجلة و كذلك التحكم في محتواها؟. المقاالت المحكمة
ام تنال هذه المقترحات حسن ظنك وأال ترهق بالك واهتمامك، فماهي إال من باب اقتس أنأتمنى 

  .الرأي الى مافيه خيرنا جميعا
  أخوك عبد الهادي الفقير
  

  الشبكــــة، مستقبـــل الحـــوارحـــولفتـــح    

  
على الويب، أعتقد اننا  الشبكة إنه و بعد ان تجاوزنا الشهر السادس من العام العاشر من اطالق

ليا على الرئيس المؤسس و معتمد حا(  حاجة الى مراجعة جذرية لطريقة عملها ووسائلها، دعمها  في
، ولعله ليس دور أعضاء هيئتها العلمية االستشارية في تفعيل نشاطها ،) قلة من االصدقاء االعزاء 

خافيا عليكم التدني الكبير الذي شهده تحكيم جائزة هذا العام، نفس الظاهرة تكررت مع أعضاء لجان 
على  بة المشاركين في مراجعة المصطلحات ، حيث لم تتجاوز نس" المعجم الموحد للعلوم النفسية "

للعلم ان كل اعضاء الهيئة العلمية و اعضاء لجان المعجم (  في المائة 20مدى ثالث سنوات أكثر من 
  )ما عدا الرؤساء األربع  –كانوا أعربوا عن رغبتهم العضوية في هذه المهام 

، آمال أن تلقي من األفكار الشبكة مستقبل حول افتتح مع حضراتكم هذا الحوار  بهذا البريد      
ال يمكن لهذا المشرع العلمي ان يتواصل  وال اخفي على حضراتكم انه  والرؤى ما يسمح بتطويرها،

 .بما هو عليه ان لم نوفق في ايجاد آلية تسمح بتطوره وتخفيف العبء على الرئيس المؤسس
  

  الدكتور جمال التركي

  رئيس شبكة العوم النفسية العربية
 
 
 
 
 

< <

 لصفحات الحالي الخط إبدال

 القراءة يسهل بخط الفهرس

 عرض كيفية تغيير مع

واألسماء العناوين  

 

 

 
 

 تسميته يمكن آخر منبر إنشاء

 أو" للشبكة الشهرية النشرة"

 جريدة" أو" الشبكة دورية"

  يكون" الشبكة

 

 

 

 
 

 مراجعة الى حاجة في اننا

 عملها لطريقة جذرية

  دعمها ووسائلها،

< <

< <

< <

< <

 
 العلمي المشرع لهذا يمكن ال

 ان عليه هو بما يتواصل ان
 تسمح آلية ايجاد في نوفق لم

 على العبء وتخفيف بتطوره
 المؤسس الرئيس
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  نــن مانحيـا مــوم ماليــي مدعــل مؤسســروع لعمــل المشـــتحوي
 

  .شكرا على إشراكنا في هذا الهم الذي تحملته وحدك سنين طواال
 .مل مؤسسي مدعوم ماليا من مانحينلع  ال حل في نظري سوى تحويل المشروع

  .وهذا ممكن لو توافق عليه سعادتكم
  .ستكونون أنتم الرئيس لهذه المؤسسة العلمية غير الربحية، لكن يديرها فريق إداري يرأسهم مدير تنفيذي

  .بالنسبة للمجلة، فمقترحات د الفقير غنية جدا وكان جلها في بالي فعال
  .وهذا سيكون دور رئيس التحرير الذي ستعينه المؤسسة التي اقترحتها. ةلمجلة محكم  المجلة البد تتحول

  تحياتــــي لــــك
  د خالد بن حمد الجابر 

aljaberk@yahoo.com  

  

  ةــالخاص اـولوائحه لـتسجي ةــرخص لها ةــمسجل ةـمؤسس الى ةــالشبك ولــتح
  

لالخ الدكتور جمال التركي وبقية االعضاء   في البداية احب أن اتقدم بخالص الشكر واالمتنان       
المر مهم مع تطور  الشبكة وان فتح باب طرح االراء بالنسبة لمستقبل الشبكة الذين آثروا اوقاتهم لدعم

المعلومات بشكل علمي  دسر العلوم النفسية عالميا واملنا االلتحاق بالمؤسسات النفسية العالمية من حيث
  . مقنن ونشر هذه العلوم للناطقين باللغة العربية عالميا لالستفادة منها

   
وان المحاور التي ذكرها الدكتور عبدالهادي الفقير، ضرورية للرقي باالعمال المقدمة من       
العربية االيجابية مهم جدا للحاق بركب التطور السريع الحاصل في دولنا  الشبكة وان تطور الشبكة قبل

منها والسلبية وقبل الدخول في تفاصيل هذه التغييرات المهمة هناك ركائز محورية 
  :نقاط 3والقائمين عليها تحقيقها واسردهم في   الشبكة على

   
والتخلص من االعتماد الكلي على الشبكة وضع الية واقعية تجارية لضمان دخل  -1

المراكز العالمية العلمية فقهت هذه االمور    الء فانالتبرعات او الهبات المقدمة من الزم
  وفتحت أو وضعت خطط محكمة الستمرارية مدخولها بشكل تجاري

   
مسجلة لها رخصة تسجيل ولوائحها الخاصة المعتمدة  ا�
 	���� الشبكة حولت  -2

ى والقدرة على جمع المال ووضع هيكلة للشبكة من الناحية االدارية واللجان العلمية عل
  وتوضيح مسؤوليات االعضاء اسس تتناسب مع بذل المجهود

   
� ���ن ا����ور ا�����  الشبكة حصر ما تقدمه  -3� ������� 	��ور ا���� و�

� 	&,�+ة ()
 ا��' وا��&��  ا�&���� وو%$ ا�راء وا����ر وا�"�ا!  آ���ر �()

����ي  $.,�� 
لى انها تعني بالعلم الذي يعتمد عربية وعالمية ع 0/�ء ��&� الشبكة �,
  .على البراهين لتستقطب العاملين في مجاالت العلوم النفسية وطلبتها

  عادل كراني
drkarrani@yahoo.com 

 

 

 تحويل سوى نظري في حل ال

 مؤسسي لعمل المشروع

مانحين من ماليا مدعوم  

 

 

 
 

 لمجلة تتحول البد لةالمج

 دور سيكون وهذا. محكمة

 ستعينه الذي التحرير رئيس

 المؤسسة

 

 

 

 

 تجارية واقعية الية وضع

 الشبكةوالتخلص دخل لضمان

 على الكلي االعتماد من

  الهبات او التبرعات

 
 
 
 
 

 مؤسسة الى الشبكة تحول

 تسجيل رخصة لها مسجلة

 المعتمدة الخاصة ولوائحها

  المال جمع على والقدرة
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  والعقائدي القيمي بنسقنا المباشرة العالقة ذات النظرية النماذج وبناء للمفاهيم ريالنظ التأصيل
  

كل ما هو آت خير بعون اهللا فقدر اهللا يقينًا ال يأتي إال بخير، وعلينا جميعا أن نكون من الرجال        
  .وما بدلوا تبديالً..... الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه

يخفي على كل متابع منصف لواقع الدراسات النفسية في وطننا العربي قيامها في  أخي الكريم ال       
ال  جلها على اجترار عطاء اآلخر الغربي المغاير لنمط وأسلوب حياتنا العربية هوية ومآالً، أخي الكريم

غدا القادم بعون اهللا أفضل و ينال منك ذلك التراخي البادي في تجاوب الكثيرين مع دعوتك الكريمة،
تشرق الشمس، أستاذي الكريم لدي مشروع فكري متكامل ركزت فيه بصورة تامة على دراسات 
التأصيل النظري للمفاهيم وبناء النماذج النظرية ذات العالقة المباشرة بنسقنا القيمي والعقائدي تعرضت 

  :فيه لمحورين أساسسين
رية لحالة الهزيمة النفسية، األول سلبي ويركز على الصياغة المفاهيمة والتصوي       -

أعقب ذلك دراسة عن ،أعقبها نموذج للحسرة الوجودية في دراسة أظنها مفيدة للمجال
  .الموت النفسي كحالة تقبض بتالبيبها على أساليب حياة العرب في الوقت الحالي

على الجانب اآلخر أي الجانب اإليجابي تناولت قضايا ذات اتصال بنيوي مباشر        -
بنيةً وتخليقًا، والتسامي الروحي غاية " السكينة النفسية "يراثنا ونسقنا القيمي وهي بم

  .ورجاءا، والتدفق وصوالً إلى التنعم الذاتي وجهة ومصيرا
أخي الكريم هذا المشروع الفكري أخذ مني كامل جهدي ووقتي وإن إذا أعتذر في التأخر عن  

قيمة   الشبكة الً في أي فاعلية تراها مناسبة لتطويرأود أن تعتبرني عضواً فاع التواصل معكم
، وسأوافيكم تباعا بما انتهيت منه من دراسات في المشروع المشار ويسعدني أن تشاركني وقامة

  .الشبكة  هذا المشروع وأن نجعله مجاال للتدارس بين أعضاء
  ل إال ظلهأخي الكريم أحبك وأحترمك في اهللا، جعلنا اهللا ممن يظلهم بظله يوم ال ظ

  محمد أبوحالوة
abou_halawa2003@yahoo.com  

  

  الشبكة على نشره ثم ومن واالغناء للتحكيم الهئية على توزيعه يعاد استبيان تصميم
   

مواصلة والتحدي رغم كل عام جديد وانت في تجدد وعطاء وصبر وصمود تلهمنا القدرة على ال      
  التي تلم بنا  كل معوقات الزمن الردي من االحباطات واالنكسارات

وفي البدء االعتذار عن التقصير في التواصل نظير ظروف شخصية بحثة ومنعطفات ال تخلو من 
 فاالنسان ابن بيئته والداعي الشغلك كثير بالتفسيرات والتبريرات فيكفيك -حولنا  التأثر بما يجري من

  ما تعانيه ونتحسس لبعضنا

رغم ذلك اذكرك بانه رغم كل ذلك فاننا معك واذا ما قصرنا واعتكفنا فاعتبرها استراحة محارب       
سنعاود الكرة حالمنا نتشبع بقدر المستطاع من االكسجين االزم لمواصلة   او وعكة عابرة لن تطول

  المشوار

 

 
 

 في الشبكة تقدمه ما حصر  

 حيث وثانوية اساسية محاور

 علمية االساسية المحاور تكون

 والمعايير االسس على معتمدة

  العالمية

< <

< <

< <

 

 متكامل فكري مشروع لدي

 على تامة بصورة فيه ركزت

 النظري التأصيل دراسات

 النماذج وبناء للمفاهيم

 العالقة ذات النظرية

 القيمي بنسقنا المباشرة

  والعقائدي

 

 

 
 

 توزيعه يعاد استبيان تصميم

 واالغناء للتحكيم الهئية على

 الشبكة على نشره ثم ومن

 التكون بحيث للجميع

 التطويرفقط في المشاركة

 نمد ولكن بنا محصورة

  المتصفحين لكل جسورها

< <
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الزلت على عهد مع بحثي وسوف تستلمه مني ولو بعد حين، فقط نخلص من ماسينا اليومية التي       
في زيارة طارئة   شهر كنت في اليمنقبل  - تهل علينا هطوال ال يرحم من احداث الموت والعنف

  - واهللا ال يريكم مكروه   وجرت تفجيرات جوار منزلي لمؤسسة امن عدن قدفت بنا من على االسرة
اعتقد ان الزمالء البقية ال تخلو حياتهم من نفس الهموم والمعاناة ، ولكن بالطبع ذلك ليس مبررا       

الة التي وجهتها لنا جميعا للتواصل والرد حتى منتصف وانا معك في مقترح المراجعة والرس  للتقاعس
عادل . واصوغ مقترحي المتواضع هنا جنبا الى جنب مع اسهامات بقية االخوة وفي مقدمتهم د  فبراير

كراني وخالد جابر وعبدالهادي الفقير وهي مالحظات يمكن ان تجمع ويعاد تلخيصها بشكل تصور 
يعاد توزيعه على الهئية للتحكيم واالغناء ومن ثم نشره  تصميم استبيان يمكن عليه  متكامل

للجميع بحيث التكون المشاركة في التطويرفقط محصورة بنا ولكن نمد جسورها لكل   الشبكة على
  المتصفحين وهذه ممكن تساعد في سد الهوة لقصور التواصل

  

  معن عبدالباري قاسم صالح. د.أخوكم أ
maansaleh62@yahoo.com 
 

  اآلخرين بين نفسي أضع انا و اإلختيار في سلطتك استعمال من البد
  

انا بإذن اهللا مستمر معك وانا مع األسف أالحظ أن عدد من يتجاوبوا مع أي طلب ال يزيد في        
يجيب على طلبات التحكيم إال  فمن كل العدد المسجل دائماً ال أحسن األحوال عن عشرة أشخاص، 

انت أصبحت تعرف من هم الممكن استمرار عضويتهم  نفس األشخاص وفي حالة التحكيم أو النقاش، 
واقترح أن تقوم حضرتك باختيار هؤالء دون انتظار من يرغب، ألنه من السهل أن يرسل الكثير من 

ا أضع نفسي بين اآلخرين قيد طلبك في وان فال بد من استعمال سلطتك في اإلختيار  ... الناس رغبتهم
  ...أن تختارني انت أو ال

  اعذرني على األسلوب الذي أتكلم به ولكن هذا الواقع نعيشه من خمسه وعشرين سنه       

  وليد سرحان. د
wsarhan34@gmail.com 
 

  ةـــالنفسي ومــلعلا يــف رــالح رأيــلل راــمنب
 
فكرة تقنين و تحكيم  وانا اتفق معهحول. لقد قرأت مقترح الدكتور عبد الهادي الفقير باهتمام شديد       

تقليل او تحديد اآلراء  حول و اختلف معه. الدراسات العلمية البحثية المبنية على مصادر علمية موثوقة
لعلوم النفسية العربية عن بقية المجالت الطبية و الطروحات الحرة التي تميزت بها مجلة وشبكة ا

  .والنفسية العربية التي تقصر اآلراء المنشورة فيها على طيف او اتجاه سياسي واحد مؤدلج
وان تكون كما  منبرا للرأي الحر في العلوم النفسية  في كونها ارجوا ان تستمر المجلة والشبكة 

ولحسن حظنا جميعا انها تصدر في بلد لم . ة او تجاريةال ترضخ الية ضغوط سياسية او مالي عهدناها
  :اقترح ان يكون في المجلة ثالثة ابواب و كاآلتي. تؤد به الحرية التي انتجتها ثورة الربيع العربي

 
 

 دائماً المسجل العدد كل من

 التحكيم طلبات على يجيب ال

 حالة وفي األشخاص نفس إال

  النقاش أو التحكيم
 

  
  

 او تقليل حول معه اختلف

 الطروحات و اآلراء تحديد

 مجلة بها تميزت التي الحرة

 النفسية العلوم وشبكة

 المجالت بقية عن العربية

  العربية والنفسية الطبية

 

 

 
 

 في والشبكة المجلة تستمر ان

 في الحر للرأي منبرا كونها

 تكون وان النفسية العلوم

 الية ترضخ ال عهدناها كما

 او ليةما او سياسية ضغوط

 تجارية

 

 
 

 ومخرج  حل عن البحث

 الوفرة يؤمن مناسب

 عن لها المادية واالستقاللية

 والنظر الشخصية التبرعات

 إلى تحويلها امكانية في

  مؤسساتي طابع ذات شبكة
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العلوم النفسية و  حول وفيه تستمر المجلة في طرح اآلراء و االفكار :افكار نفسية.1
  الخ.... تطبيقاتها على الواقع العربي السياسي واالجتماعي

  

وهذه يجب ان تخضع للتحكيم العلمي لتحسين مستوى البحث    :االبحاث النفسية.2
كما اقترح الدكتور عبد الهادي، وهي اما دراسات عملية او ميدانية او نظرية وان 
تكون مستندة الى مصادر علمية موثوقة و مدرجة في نهاية البحث باحد الصيغ 

  .ارفرد لدرج المصادرالمعترف بها اكاديميا مثل صيغة ه
  

ملخصات ما نشروه في مجالت   الشبكة وذلك يكون بنشر اعضاء  :مقتطفات .3
و ايضا ما يقرؤه من ابحاث في لغات اخرى يحبوا ان . اخرى و لغات اخرى

  .عليها  الشبكة يطلعوا قراء

الرصينة في  و المجلة منبرا عربيا اصيال للرأي الحر و االبحاث الشبكة مع اطيب تمنياتي باستمرار
 .العلوم النفسية وفقكم اهللا لما فيه خير االمة

  

  وليد خالد عبد الحميد. د
wabdulhamid@aol.com 

  
  مؤسساتي طابع ذات شبكة إلى تحويلها امكانية في والنظر

  
أنا أرى في اقتراحات الزميل األستاذ   :" المجلة العربية للعلوم النفسية"بخصوص تطوير  - 

 200تقليص عدد صفحاتها إلى (    تطويرها وبخاصة األفكار التالية حول  عبد الهادي الفقير
صفحة، تحويلها إلى مجلة علمية محكمة، عدم نشرأكثر من دراسة للكاتب الواحد في العدد، 

عام للشبكة لكنها تخضع تشكيل هيئة تحرير للمجلة ورئيس تحرير، مستقلة عن المدير ال
   الشرافه ، االبتعاد عن نشر الخواطر والتركيز على الدراسات العلمية ، مالحظاته بخصوص

الجوانب االخراجية للمجلة وغالفها ، تشكيل لجنة قراءة للدراست والنصوص الواردة إلى 
  .ير المجلة لتطو  يمكنها أن تشكل حافزاً هاماً ومفتاحاً فعاالً  )المجلة والمقترح نشرها

ومخرج مناسب يؤمن    ارى انه ال بد من البحث عن حل :المجلة والشبكة مستقبل بخصوص -
الوفرة واالستقاللية المادية لها عن التبرعات الشخصية والنظر في امكانية تحويلها إلى شبكة ذات طابع 

بن حمد الجابر  خالد. مؤسساتي ، وذلك بدراسة المقترحات التي وردت في رسائل الزمالء مثل د
وال بأس من الحوارالمفتوح و المناقشة العامة بين ... واالستاذ عادل كراني وغيرهما 

  للخيارات المتاحة في هذا المجال  الشبكة أعضاء

  الدكتور نزار عيون السود 
nizaros45@gmail.com  

  
 

 

 
  

 للمجلة تشاريةاس هيئة انشاء

 الهيئة عن مستقلة بصورة

للشبكة االستشارية  

 

 
 

 في للنشر رسوم وضع أقترح

 مصدر لتكون المجلة، هذه

  الصرح هذا لدعم
 
 

 
 

 أنها الشبكة  قدمته ما أروع

 مدرسة إلى تحولت

 نحن وقت في,  ديمقراطية

 للسلوك فيه نكون ما أحوج

 الذي الراجح الديمقراطي

.والقدوة للمثل يصلح  

 

 

 

 

 

 

 لقامة اسست الشبكة

 ذات معرفية ديمقراطية

 وثقافية حضارية قيمة

 مشهودة
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  للشبكة االستشارية الهيئة عن مستقلة بصورة للمجلة استشارية هيئة انشاء

  
وتحديد دورها، . مراجعة تركيبة الهيئة االستشارية للشبكة  حول اشارككم الرأي فيما تقترحونه       

ما اتفق مع رأي الدكتور عبدالهادي الفقير في كل ما طرحه وكذلك االلتزام بما يوكل اليها من اعمال ك
وال نقتصر . انشاء هيئة استشارية للمجلة بصورة مستقلة عن الهيئة االستشارية للشبكة  حول من أفكار

. فقط على األساتذة في الدول العربية ولكن تتعدى ذلك بحيث تشمل الباحثين العرب في الدول األجنبية
م للنشر في هذه المجلة، لتكون مصدر لدعم هذا الصرح الذي أقمته وتحملت كما أقترح وضع رسو

  .مسؤليته وحدك
يكون لي الشرف في  أخيرا على الرغم من قلة مساهماتي ، خالل الفترة السابقة، اال انه      

  .في الهيئة االستشارية وتحمل المسؤولية معكم االستمرار
  

  انيخالد ابراهيم الفخر/ د. اخوكم ا        
khalid.fakhrany@gmail.com  

  

  مشهودة وثقافية حضارية قيمة ذات معرفية ديمقراطية لقامة اسست الشبكة
 

في وقت نحن أحوج ما نكون ,   مدرسة ديمقراطية أنها تحولت إلى  الشبكة إن أروع ما قدمته         
  .الديمقراطي الراجح الذي يصلح للمثل والقدوة للسلوك  فيه

  .اسست لقامة ديمقراطية معرفية ذات قيمة حضارية وثقافية مشهودة فالشبكة
  ؟مستقبل هل للشبكة 

سلبية أن  فال يجوزى السماح ألية فكرة . مستقبلها باهر ودورها لمؤثر وحاضر  إن: الجواب
  .مة النجاح والسطوع المتوهجتغتال اإلرادة واإلصرار والتحدي بأنواعه إلدا

  هل نحن مقصرون؟ 

  نعم: الجواب

  ؟هل يمكننا أن نعالج التقصير 
  نعم:الجواب

  هل علينا أن نيأس؟ 

  .فاقرأعليها السالم, فإذا يئس المختصون بالعلوم النفسية في أية أمة , كال وألف كال :الجواب
  هل أننا ال نساهم باإلسناد المادي؟ 

  نعم: الجواب 

  ينا أن نساهم باإلسناد المادي؟هل عل 

  نعم: الجواب

  هل أن اإلشتراك يكفي؟ 

  نعم و ال:الجواب

  

 
 
 

  فكرة ألية السماح يجوزى ال

 اإلرادة تغتال أن سلبية

 بأنواعه والتحدي واإلصرار

 والسطوع النجاح إلدامة

 المتوهج
 
 
 
 

 الشبكة هذه مميزات من

 لكل المجال وفتح التنوع

للتعبير القرائح،  

 

 
 

 مجلة إنشاء من يمنع ال هذا

 المتعارف باألصول علمية

 وصل حلقة لتشكل دوليا عليها

 وبين خصوصيتنا  وبين بيننا

 االتجاهات و المدارس بقية

  الدولية

 

 

 

 البحث اعتمادات من كثير

 البلدان هذه في  العلمي

 ال علمية مشاريع على تصرف

 لمستوى ترقى

 الشبكةولعطائها
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  بالتحكيم؟  هل ساهمنا 

   وبعض نعم ,كال : الجواب
  ؟" المعجم المصطلح النفسي الموحد"هل شاركنا بجدية في مشروع 

, وأخرى تتعلق بتنظيم توزيع المفردات على المشاركين ألسباب فنية , ال أدري: الجواب
  .وغيرها من األسباب التي تحتاج لإلفاضة

فسية العربية ونشارك وأملنا أن نرتقي إلى آفاق وتطلعات شبكتنا الن, تلك بعض األسئلة التي حضرت
  .بدعمها بطاقاتنا المتنوعة

  أفصح عن رغبتي في اإلستمرار في اللجنة اإلستشارية إذا وجدت ذلك نافعا وبودي أن

  .ونجتهد في العطاء األصيل, وأملنا أن نتجاوز التقصير 
  صادق السامرائي
sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

  للتعبير القرائح، لكل المجال وفتح التنوع الشبكة هذه مميزات من
  

  
���	
�� �����
 ����
��ت ��� أ�� ان ار�� ا� �
  : ا

تتميز بالتنوع وباالختالف البناء ، أرد هنا باحترام بالغ على من اعتبر  ا���12  ان هذه :اوال 
كل الباحثين في    ح المنحى العلمي، وبالنسبة الي،بعض المساهمات خواطر، ونادى بترجي

مجال علم النفس العيادي او االجتماعي او عبر الثقافات لهم منطلقات مختلفة و احيانا 
مرجعيات فلسفية وجودية او دينية معينة، انتشرت مدارسهم و افكارهم والزالت لحد االن، 

ع وفتح المجال لكل القرائح، للتعبير، التنو ا���12 هذا فقط ألشير الى انه من مميزات هذه
األفاضل من اعضاء الهيئة االستشارية   وترك المجال للنقاش والتنوير من قبل األساتذة

وغيرهم، وهذا ال يمنع من إنشاء مجلة علمية باألصول المتعارف عليها دوليا لتشكل حلقة 
لية ، وقد سبقني االخوة خصوصيتنا وبين بقية المدارس و االتجاهات الدو  وصل بيننا وبين

  .األفاضل بالحديث عن معايير انشاء هذه المجلة و محتوياتها وكيفية إدارتها و استقالليتها 
  الدكتور خالد تتعلق المالحظة بالناحية المالية، وأؤيد هنا ما ذهب اليه الزميل العزيز :ثانيا

العالم العربي، وكثير من  لها حضور في كل التظاهرات العلمية في اقطار ا���12الجابر، ف
 ا���12 في هذه البلدان تصرف على مشاريع علمية ال ترقى لمستوى  اعتمادات البحث العلمي

حق نطالب به مؤسساتنا العلمية ، و ربما تكون هناك وجوه   ولعطائها، فهذا في الحقيقة
لمن هم اخرى للدعم لست باألسف الشديد متخصصا في هذا المجال ، واترك االقتراحات 

  .مؤهلين اكثر لذلك 
  إدريس عبد السالم شاهدي الوزاني. د

driss.chahdi@gmail.com  

 
 تكوينالئحةموحدةلجميعاألعضاءألنالكليهتمبمسائاللعلو

 

 
 

 مهام تحديد الحال يقتضي

 التي واألدوار الهيئة لهذه

أعضاؤها بها يقوم أن يمكن  

 

 

 
 

 الفعلي، االنخراط على العمل

 عن التعبير فقط وليس

 حيوية ضمان في النوايا،

آداءها وتطوير الشبكة  

 

 

 

 

 لجميع موحدة الئحة تكوين

 يهتم الكل ألن األعضاء

النفسية العلوم بمسائل  

 

 

 
 
 

" الشبكة" مشروع تحويل

 ومجال تونس، مقرها لمؤسسة

. كله العربي الوطن عملها

 المؤسسة هذه تعمل أنو

المؤسسات بروح  
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  النوايا عن التعبير فقط وليس الفعلي، االنخراط على العمل
  
   

فاالنتماء للهيئة . حقيقة أن التجربة لها ما يميزها على أكثر من صعيد، وتستحق الرفع من شأنها
العلمية االستشارية للشبكة مسؤولية قبل كل شيء، وحتى التبقى العضوية في حدود المجامالت 

تحديد مهام لهذه الهيئة واألدوار التي يمكن أن  ع من الحضور الشكلي، فقد يقتضي الحالوتسجيل نو
، وطبعا بتنسيق مع الرئيس المؤسس لمشاركته األعباء ذات الصبغة العلمية، من يقوم بها أعضاؤها

 إلخ، بل والعمل على االنخراط الفعلي، وليس فقط التعبير عن النوايا، في.…خطة وبرامج ومشاريع
  وتطوير آداءها الشبكة ضمان حيوية

يا أخ جمال، التيأس من فتح الحوار، فقط أن تُذكر بأن يتم ذلك من خالل تعبير أصحابه عن         
لمستعد لمواصلة السعي لتحقيق    التزامات واضحة ومحددة، وتجدني إلى جانبك ومع باقي الزمالء

  وطموحاتها  الشبكة أهداف

  عبدالكريم بلحاج
abdelkrimbelhaj@yahoo.fr 
 

  النفسية  العلوم بمسائل يهتم الكل ألن األعضاء لجميع موحدة الئحة تكوين

  
لي اقتراح بسيط وشكلي . إضافة الى ماسبق من اقتراحات هامة تفضل بها اإلخوة األعزاء        

  .هيئة اإلستشارية التي هي في طور التكوينبخصوص عرض الئحة أعضاء ال
الئحة أطباء نفس والئحة مختصي علم نفس، : فيما سبق، كانت تركيبة الهيئة مكونة من الئحتين        

  :اقتراحي، إن كان ذلك ممكنا، هو
  تكوين الئحة موحدة لجميع األعضاء ألن الكل يهتم بمسائل العلوم النفسية؛ -1

طب (  :بين قوسين، بالتخصص وبلد العمل، مثال إرفاق إسم كل عضو،  -2
وال داعي لذكر البلد األصل بالنسبة ).  فرنسا/علم نفس اجتماعي(  أو )مصر/نفسي

  .للمغتربين
" المجلة العربية للعلوم النفسية "وهو اقتراح أقدمه حتى بخصوص لجان الهيئات الخاصة بـ       

  "الكتاب النفسي العربي "وبسلسلة ـ 
  هادي الفقيرعبد ال

abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr 
  

  .كله العربي الوطن عملها ومجال تونس، مقرها لمؤسسة" الشبكة" مشروع تحويل
  

ل مع وألننا في زمن التخلف فإن مثل هذه المشاريع تفش. إن مشروعك هو مشروع دولة بل دول
  .منها المستفيدينالوقت، ال لعجز األفراد القائمين عليها، وإنما لخذالن المجموعة 

   
 

 

 
 

 لتأمين السبل إيجاد ضرورة

 وكفيلة ثابتة مالية موارد

 العمل في استقالليتها بتعزيز

 كونها عدا هذا والقرار،

 أهل بين للتواصل جسراً

 المهنة

 

 

 

 

 تكون أن بين تفصل أن

" االجتماعي تواصللل منبراً"

 العلوم في المحترفين بين

 تكون أن أو فحسب، النفسية

 الرابطات لجميع"األم الرابطة"

 في واألكاديمية المهنية

 بالدنا
 
 

 

 
 

 على النفسية الثقافة نشر

 ما غرار على العام، الجمهور

 رئيس لنائب سبق

 محمد الشبكة،الدكتور

 النابلسي
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لمؤسسة مقرها تونس، ومجال " لشبكةا"إال تحويل مشروع  أمامنا / أعتقد  ال حل أمامك 
  :وأن تعمل هذه المؤسسة بروح المؤسسات، أي أن يكون لها. عملها الوطن العربي كله

  مجلس إداري         •

  إدارة تنفيذية متفرغة         •

  تمويل كاف ومستقر ومستمر         •

 مشاريع ومخرجات واضحة ومحددة، تعمل بنظام المشاريع، على كل         •
  مشروع مسؤول مشرف، ومدير تنفيذي

   
فالجهات المانحة كثيرة، وليست كلها من النوع الذي يتدخل .. وكل هذا ليس صعبا بإذن اهللا تعالى 

  .في مسيرة العمل

  خالد بن حمد الجابر. د أخوك 
aljaberk@yahoo.com 
 

  تطويره  هو باستمرار لضمانا توفير من والبد
  

صيغة الشبكة العربية للعلوم النفسية، وهو مطلب طالما  في مفاجأة سارة أنكم بصدد إعادة النظر
الزمالء، وتم تبادل واسع لآلراء    السنين األخيرة، وشغل معكم سائر القيمين على الشبكة من  في شغلكم
  :أمرين في يصب ويعاود بعض الزمالء بمقترحات جديدة، وكلها. حوله

ما  في  االلتزام بالطابع العلمي، مع الترويج لضرورةيعزز الشبكة ويضمن استمرارها ما - 
  .تقدم من خدمات ونشرات

العمل   في  السبل لتأمين موارد مالية ثابتة وكفيلة بتعزيز استقالليتها  وضرورة إيجاد - 
  .، هذا عدا كونها جسراً للتواصل بين أهل المهنةوالقرار

فيها  ، يتأمنفيجلسات عامة لقاء موسع فيها دون  فصل  ه كلها أمور يطول البحث حولها، والوهذ
أي جمعية أو رابطة فرعية ألحد  في النصاب بمن يمثل جمهور األعضاء المشاركين، تماماً كما يتم

                        .وذلك غير متوفر حالياً ألسباب كثيرة. العلوم النفسية

  :من هذه المجاالت مثالً. بد من وقفة حول ما ترسم الشبكة لنفسها من توجه ال يتراءى لي أنه
   

العلوم النفسية  في بين المحترفين" منبراً للتواصل االجتماعي"أن تفصل بين أن تكون         -
  .بالدنا في لجميع الرابطات المهنية واألكاديمية"الرابطة األم"فحسب، أو أن تكون 

، وبرامج تدريب مؤهلة لحق االحتراف "اختبار مقننة" م الطريق إلعداد وسائلأن ترس        -
    .من سنة إلى سنة وترعى حرمتها المهني،

على الجمهور العام، على غرار ما سبق  نشر الثقافة النفسية أن تضطلع بمسؤولية        -
ولعل . توقف مكرهاً لبنان، ثم في ، أن قام بهالدكتور محمد النابلسيلنائب رئيس الشبكة،

    .على هذا الصعيد  تسد ما حصل من فراغ الشبكة
  

 

 
 
 

 نشرة" بـــ تعنى أن

 الجديدة للمختارات"  دورية

العالم في أبحاث من يجد مما  

 
 
 

 مراكز مع بالتعاون تتولى

 ومعاهد العلمي البحث

 للتوعية نشرة  العليا التعليم

 حاالت مسهل بأسلوب تتناول

النفسي أو يالعقل المرض  

 

 

 
 

 توجه لغير الطريق تفتح أن

 فالتحرم النفسية العلوم في

 أو العيادية غير العلوم

المشاركة من السريرية  
 
 

 

 
 

 الشبكة، في إنجازه تم ما

 بالخير يبشر إنما الساعة، حتى

 توفير من بد وال. العميم

وتطويره باستمراره الضمان  
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، العالم  في  يجد من أبحاث للمختارات الجديدة مما  " نشرة دورية" أن تعنى بـــ    -
  .البحث العلمي في فيالبلدان المتقدمة بالتضامن مع نشرات دورية

نشرة للتوعية تتناول    أن تتولى بالتعاون مع مراكز البحث العلمي ومعاهد التعليم العليا    - 
الحياة   في  وكيفيةَ التعرف على أعراضها  بأسلوب مسهل حاالت المرض العقلي أو النفسي،

  .كل بلد عربي  في  وأماكن توافرها" توقعات العالج"  يومية، قبل فوات األوان، مع اإلشارة إلىال
بد من التواصل مع كبرى   أما بالنسبة للمجلة العربية للعلوم النفسية ، فال   -

العلوم "ومن الملفت هنا أن . سيما بما يخص التحكيم  البالد العربية بهذا الشأن، وال  في  الجامعات
، كما "الصحة النفسية أو المرض العقلي  "الشبكة، تقتصر على شؤون   في  كما تشيع  ،"يةالنفس

. ذلك بداية خير  وفي. هذا المجال  في  أعمالها هم من المختصين  في  أن معظم المشاركين
العلوم النفسية فالتحرم العلوم غير العيادية   في  تُفتَح الطريق لغير توجه  والبداية الخيرة هي أن

    .بشيء من التوسع" السريرية"، أو أن يتم تحديد مفهوم رية من المشاركةأو السري
بد من  وال. الشبكة، حتى الساعة، إنما يبشر بالخير العميم في هذا مع العلم بأن ما تم إنجازه      

فكلُّنا زائل، . الشبكة جيالً بعد جيل في توفير الضمان باستمراره وتطويره، رغم تداول السلطة
  .الشبكة يجب أن تدوم، لخير المجتمع العربي، وخير الناس غير أن

  .فإلى الرائد المؤسس الدكتور جمال التركي، احترامي ومودتي
  نـعـيـم عـطـيـة. د

Dr.naim@live.com  

  

  العالج النفسي بمقاربات نفسية، نجحت في التمهيد للجمع ما بين علوم الطب النفسي من جهة، وعلوم

  
شبكة العلوم النفسية "تلقيت رسالتكم األخيرة التي تعربون فيها عن مودتكم، وعن شكر أسرة 

لكم ولما في   فشكراً . فيها، لسنوات عدة العلميةاالستشارية الهيئة لمشاركتي في عضوية " العربية
  .الرسالة من وضوح وسالسة في اإلعراب عن االمتنان

لجهادك المستمر في نصرة قضية العلوم النفسية في   واإلكبار الشكر  نا بدوري أعرب لك عنوأ
أو على طريق العالج باإلرشاد، والتوجيه، والحوار، وفق   ، سواء على مستوى الطب النفسي، بالدنا

  .قوانين السلوك، ونمو الشخصية
اني لما تهيأ لي بفضلها من فرصة بشكري وعرف ويعنيني هنا بالمقابل أن أتقدم من أسرة الشبكة

، بعد التقاعد من الجامعة، واالقتصار على لتتبع مجريات األمور في إطار العلوم النفسية في بالدنا
  .فشكراً لكم، وعافاكم اهللا. الممارسة الخاصة وبعض الكتابة في شؤون العمل العيادي التربوي

توطين  ، وما كان لكم في مجاللجيل الجديدأبناء ا فالشكر في يقيني يجب أن يذهب إليكم أنتم
وقد بادرت الشبكة بشجاعة . سوى مهاد محدود في نطاق األبراج الجامعية  العلوم النفسية والتعريب

وإقدام لالنطالق في تعميم الثقافة النفسية خارج أسوار الجامعة، بمسعى لبث القناعة بدور العلوم النفسية 
    . ضمان السالمة النفسية على مستوى األفراد والمجتمعفي الحفاظ على الصحة العامة، ب

 

 الشبكة أسرة من أتقدم

 لي تهيأ لما وعرفاني بشكري

 لتتبع فرصة من بفضلها

 إطار في األمور مجريات

بالدنا في النفسية العلوم  
 
 

 
 

 بشجاعة الشبكة بادرت

 تعميم في لالنطالق وإقدام

 أسوار خارج النفسية الثقافة

 الجامعة
 
 

 
 

 في نجحت مرة ألول أنها

 علوم بين ما للجمع التمهيد

 جهة، من النفسي الطب

 النفسي العالج وعلوم

 دون نفسية، بمقاربات

أخرى جهة من الدواء،  

 

 

 
 

 تنظيم في التفكير يتم ال لما

 علمية ندوة قبيل من ملتقى

العربية البلدان أحد في  
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ذات بعد، إذ هو ينعم منذ زمن وقد ال تكون الشبكة قد أدت الكثير للمهنة في مجال الطب النفسي بال
بوجود تنظيمات كثيرة بشكل نقابات، أو رابطات هي تولت تنسيق المهنة وفق األصول العلمية، ومناقبية 

نجحت في التمهيد للجمع ما بين علوم   غير أن الفضل الكبير للشبكة، في يقيني، أنها ألول مرة. احتراف
وبذلك . بمقاربات نفسية، دون الدواء، من جهة أخرىالطب النفسي من جهة، وعلوم العالج النفسي 

بمبادرات لتنسيق " العالج من دون دواء"فريق   كان للشبكة الفضل في توليد المناخ المؤاتي لكي يباشر 
وذلك بحد . المهنة من خالل الرابطات المحترفة، في ضوء مناقبية شرعية كما في نقابات الطب النفسي

تنحاز فيه العلوم النفسية في غير مكان لعلوم البيولوجيا، في محاولة لالندماج ذاته إنجاز كبير، في زمن 
     . للعالج بالدواء، دون غير" طبية"مع الطب النفسي، وكسب الحق بإصدار وصفات 

وعلى سبيل التذكير فما يزال مجال الفتح كبيراً على صعيد العلوم النفسية في بالدنا، وفي أي 
اعة بأهمية الجوانب الذاتية، التي تتجلى في الوعي والضمير، واإلرادة، مكان، مع أمل دعم القن

فالدماغ . وراء المعنى، دون رهبة الكيمياء الدماغية" والكدح"والتحكيم بقرار حر، والوجدان الشعوري، 
س وبئ. نرتقي به، نُلم بكل تالفيفه وخالياه، وبمواقعها، دون أن نغيب اإلنسان. ليس إال لخدمة الذات

  .يوم نستعبد فيه اإلنسان بما نستطيع من تالعب بتعاريج الدماغ وخالياه
  �ـ�ـ�ـ
 	ـ�ـ�ـ�. د.أ

dr.naim@live.com 
 

  " النفسي للطب العربيه المجله"مع  في النشر التفريق

  
وهي المجله المحكمه التحاد " للطب النفسي المجله العربيه"ال بد من التفريق بين النشر في   

 .االطباء النفسيين العرب

فهي جيده جدا وتستمر ويمكن ان يضاف " الشبكه" واما الكتب والنشاطات المختلفه المتوفره في
باقي الزمالء   يلقيها الزمالء ويمكن ان يستفيد منها    اليها مصادر تعليميه، وهي محاضرا ت

  )  POWER POINT  ( والطالب
  الشبكه بعض التبرعات الماليه لدعم ارجو الزمالء ارسال  اطلب بل

   وليد سرحان 
   

  أساسه الشبكة تكون ملتقى أجل من:  عملي اقتراح

  
مع اإلشعاع واالنتشار الذي صارت تعرفه الشبكة، وحتى التبقى محدودة في موقع يحكمه العالم         

قيدة بكتابة إلكترونية، وإلى جانب الصيغ الداعية من االفتراضي، ومنبرا يحتضن مجالت وأنشطة م
لما ال يتم التفكير في تنظيم ملتقى من قبيل ندوة علمية في أحد البلدان  أجل الدعم أوالمأسسة،

رسوم التسجيل وكل التكاليف المرتبطة بها ( ، على أساس أن تكون مبادئ وقواعد المشاركةالعربية
اغبين في ذلك، ومن شأن هذه المناسبة أن تحقق األهداف والفوائد من مسؤولية الر ))سفر وإقامة (

  :المتمثلة في 

 اللقاء تتيح محطة تشكيل

 االختصاص ذوي بين الفعلي

 قضايا إلحدى عينية ومباحثة

الراهنة النفسية العلوم  
 
 

 
 

 مسبقة محاور او مواضيع

 لتعالج المشاركين على تطرح

 بعالمنا تتعلق معينة مسألة

 العربي

 
 
 
 

 عرض على طالبنا تشجيع

 او أطروحاتهم ملخصات

 كي بها قاموا مميزة ابحاث

 البحث على نشجعهم

 التعارف على ونساعدهم

.بينهم فيما والتواصل  
 
 

 
 

 اعتماد على الشبكة حصول 
 التي االجنبية الجامعات من

 معتمدة شهادات تمنح
 - كامبردج - كولومبس(

 وعمل منها) ستانفورد
 للراغبين ينال اون دورات
 اعتماد على الحصول في

 التعليم عبر دولي
 االلكتروني
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تشكيل محطة تتيح اللقاء الفعلي بين ذوي االختصاص ومباحثة عينية إلحدى + 
  قضايا العلوم النفسية الراهنة،

قيامها بمثابة دفعة واقعية للشبكة من خالل نقلها إلى الحضور الفعلي وذلك + 
  .بإخراجها من حيز الحاسوب

  بين األعضاء  تنظيم أنشطة تعاون علمي وشراكة مهنيةتأسيس لتقليد في + 

  .توفير موارد للشبكة من شأنها المساهمة في ضمان استدامة وتنويع وتطويرآدائها+ 
   

، اقتراح نابع من اإلرادة التي تسكننا لخدمة مجال علم النفس في وطننا العربي يبقى هذا       
التي صارت واقعا متفاعال مع مصير هذا المجال،  " شبكة العلوم النفسية العربية "وبخاصة عبر 

اإلنجازات التنظيمية والعملية الجبارة التي يحرص رئيس الشبكة  وهواقتراح أقل ما يمكن تقديمه أمام
فالشبكة أصبحت شأن الجميع، وفي . على تحقيقها منذ لحظة التأسيس

   .والعلمية االستشارية  هيئاتها أعضاء مقدمتهم
  جعبدالكريم بلحا

   المغرب -الرباط
Abdelkarim Belhaj 
abdelkrimbelhaj@yahoo.fr 
 

  العربي  بعالمنا تتعلق معينة مسألة لتعالج المشاركين على تطرح مسبقة محاور او مواضيع
 

  .ت الشبكة أوأثمرتأقدر عالي اًجهودك الكريمة، التي لوالها لما بقي        
  .التي يسعدني القيام بها  في تحمل هذه المسؤولية العلمية   وشكرا على قبولي لمشاركتكم       
  :فيما يتعلق باقتراحات لعمل الشبكة، ربما يمكن اقتراح       

مواضيع او محاور مسبقة تطرح على المشاركين لتعالج مسألة معينة تتعلق         -
  ما تقومون بهذا ؟ ال أدريبعالمنا العربي، رب

تشجيع طالبنا على عرض ملخصات أطروحاتهم او ابحاث مميزة قاموا بها كي         -
  .نشجعهم على البحث ونساعدهم على التعارف والتواصل فيما بينهم

  مع مودتي وتقديري ،هذا ما يخطرلي اآلن

  منى فياض

  لبنان –علم النفس 

monafayad@hotmail.com 
 

  معتمدة شهادات تمنح التي االجنبية الجامعات من اعتماد على الشبكة حصول

  
مجال الطب النفسي وعلم النفس   يسعدني ان اتواجد ضمن كوكبة متميزة من العلماء االفاضل في        

  .العلمية الهيئة كعضو ضمن
  الشبكةفيما يتعلق بمقتراحات لعمل 

 

 

 

 لطلبة خدمات تقديم

 بمقابل العليا الدراسات

 تحكيم مثل رمزي، مادي

 او ادواتهم او مقايسهم

 الجانب انجاز في مساعدتهم

  االحصائي

 

 

 
 
 

" محكمة علمية مجلة" عمل

 لجنة من بها معترف

 بالجامعات العلمية الترقيات

 االساتذة ابحاث ونشر العربية

 على بالحصول يرغبون الذين

 عن مقابل وتحصيل الترقية

  ورقة كل
 
 

 

 
 

 مؤتمر" عمل وادعم اشجع

 مختلف ببلد سنة كل" سنوي

 مجالي في حديثة بمحاور

 النفس وعلم النفسي الطب

  الشبكة مظلة تحت
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كولومبس (  حصول الشبكة على اعتماد من الجامعات االجنبية التي تمنح شهادات معتمدة      - 
الين للراغبين في الحصول على اعتماد دولي منها وعمل دورات اون   )ستانفورد -كامبردج  -

  عبر التعليم االلكتروني عن بعد مما يزيد من موارد الشبكة المادية

تقديم خدمات   بما ان الشبكة وهللا الحمد لها سمعتها الطيبة وانتشارها بين الباحثين       -
م او مساعدتهم في ، مثل تحكيم مقايسهم او ادواتهلطلبة الدراسات العليا بمقابل مادي رمزي

من خالل التنزيل المجاني من  انجاز الجانب االحصائي او توفير مادة علمية غير متوفرة
حيث انني الحظت كثرة طلبات هؤالء الطلبة ولالسف يتواصل معهم على ايميالتهم . النت

اذا فلم الخاصة بعض االساتذة ويستفيدوا منهم ماديا بالرغم من فضل الشبكة في التعرف بهم، 
وتطوير مواردها وتضمن الشبكة المصداقية  ال تكون للشبكة نسبة من هذا العائد المادي لتنمية

  والجودة في االداء والثقة

معترف بها من لجنة الترقيات العلمية بالجامعات العربية " مجلة علمية محكمة"عمل        -
ل مقابل عن كل ورقة كما ونشر ابحاث االساتذة الذين يرغبون بالحصول على الترقية وتحصي

  .هو متعارف عليه في معظم الدوريات ويستفيد المحكم والشبكة من هذا العائد
بمحاور حديثة في مجالي  كل سنة ببلد مختلف "مؤتمر سنوي"اشجع وادعم عمل        -

الطب النفسي وعلم النفس تحت مظلة الشبكة ، وتحكم هذه االبحاث وتنشر بمجلد الكتروني 
عضو ان يتحمل نفقاته اما شخصيا او عن طريق الشبكة حيث يمكن حصول  وعلى كل

النها ستحجز لمجموعات   الشبكة على نسبة خصم على تذاكر الطيران والفنادق واالنتقاالت
  .وايضا تستفيد من هذا الخصم في تنمية موارد الشبكة

  وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام

  قويرانيا الصاوي عبده عبد ال/ د 
rania_elsawy2@hotmail.com 
 

  يرتبطبها وما النفسية العلوم في تدريبية دورات بتنظيم الشبكة تقوم أن
 

  يسعدني أن أرى حوار جادا لتطوير الشبكة
  .فسية وما يرتبط بهاالعلوم الن كنت اقترحت أن تقوم الشبكة بتنظيم دورات تدريبية في

بفروعها الثمانية في كل من الكويت " الجامعة العربية المفتوحة" بودي اليوم أن أخبركم أن
لتنظيم   والسعودية ولبنان واألردن والبحرين وعمان والسودان مستعدة للتعاون مع الشبكة

التعليم "أو بـ" نيالتعليم االلكترو"، سواء كان ذلك بـمشتركة في العلوم النفسية  تدريبيةدورات
وال شك، أن هذه  .وهو الذي تستعمله الجامعة العربية المفتوحة" الدمج بين األسلوبين"أو بـ" المباشر

  .الدورات التدريبية المتخصصة سيكون لها تأثير مادي ومعنوي لكل األطراف المشاركة فيها
  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

  مصطفى عشوي 
mustafait@hotmail.com  

 
 

 تقوم أن اقترحت كنت

 دورات بتنظيم الشبكة

 النفسية العلوم في تدريبية

بها يرتبط وما  

 

 

 

" المفتوحة العربية الجامعة

 من كل في الثمانية بفروعها

 ولبنان والسعودية الكويت

 وعمان والبحرين واألردن

 للتعاون دةمستع والسودان

  الشبكة مع
 
 

 

 

 للمجلة ورقية نسخة إصدار

 بترقيم النفسية للعلوم العربية

 على تسويقها مع دولي

 االسالمي  العربي المستوى

  الجامعات مستوى على

 

 

 

 

 دولية علمية معايير وضع

 العربية المجلة"  في للنشر

 لتحظى"  النفسية للعلوم

 الهيئات باعتراف

الدولية العلمية والتصنيفات  
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  والدولية واالسالمية العربية الجامعات مختلف في" والعربية النفسية العلوم شبكة"بـ التعريف-

 
للمجلة، وإن شاء   المحكمة  اوال أشكركم جزيل الشكر على قبول عضويتنا ضمن اللجنة العلمية          

 علما أنها شبكة استطاعت ان تجمع األطباء ،اهللا سنكون اوفياء لهذه األمانة والمهمة الثقيلة
وفي نفس الوقت ساهمت في إثارة مواضيع ذات عالقة بمشكالت وأمراض ,واألخصائيين النفسانيين

البيئة العربية واالسالمية من حيث تشريحها وتشخيصها وتأسيس قواعد التفكير فيها بمنهجية علمية 
هته من لذلك يعتبر هذا الصرح العلمي المتميز مهما واج   .منطقية واقتراح الحلول العالجية لها

وهي تعتبر تذبذبات طبيعية تحدث لكل . صعوبات وعراقيل موضوعية أو ذاتية، إنجازا كبيرا بحد ذاته
وما نقاشنا الحالي إال دليل على هذا . التي تنشد االستمرارية والتفوق  المشاريع التنموية الناشئة

 .الطموح

  :لتطوير الشبكة أقترح عليكم االجراءات اآلتية 
  :لة عن طريقـ تطوير المج1
للمجلة العربية للعلوم النفسية بترقيم دولي مع تسويقها على المستوى  نسخة ورقية إصدار - 

االسالمي على مستوى الجامعات من اجل إيجاد مصدرمهم لتمويل نشطات الشبكة   العربي
  .المختلفة

باعتراف  لتحظى  "المجلة العربية للعلوم النفسية  "دولية للنشر في  معايير علمية وضع - 
بهدف فتح المجال لكل الباحثين العرب لنشر مقاالتهم . الهيئات والتصنيفات العلمية الدولية

وهو ما يجلب لها اعتراف الجامعات العربية   ونتائج بحوثهم الميدانية في العلوم النفسية
  .واالسالمية والدولية وبالتالي االشتراك الرسميل لها

 .من اجل تدعيم مصادر تمويلها في المجلة مبلغ مالي رمزي للنشر  تخصيص - 

في مختلف الجامعات العربية واالسالمية " شبكة العلوم النفسية والعربية"بـ التعريف - 
من اجل جلب االشتراكات فيها و اعتمادها ضمن المجالت المعترف بها في   والدولية

  الترقيات العلمية لها
  :مثل أو اركان تقسيم المجلة إلى محاور - 

  للصحة و الطب النفسي: ر خاصمحو
  للعلوم النفسية والعصبية: محورحاص
  لالرشاد النفسي واالرشاد البيداغوجي: محور خاص

  محور الدراسات واألبحاث النفسية الميدانية
  .محور المقاالت الحرة في مختلف العلوم النفسية

جنة العلمية هذه بعض اآلقتراحات التي اود إثراء بها النقاش على مستوى اعضاء الل 
  للمجلة العلوم النفسية العربية االستشارية الهيئة واعضاء

  الدكتور خالد عبد السالم
absalam05@yahoo.fr 
 

 

 

 رمزي مالي مبلغ تخصيص

 اجل من المجلة في للنشر

تمويلها مصادر تدعيم  
 
 

 
 

 مالعلو شبكة"بـ التعريف

 مختلف في" والعربية النفسية

 واالسالمية العربية الجامعات

 جلب اجل من والدولية

 االشتراكات

 

 

 
  

" الشبكة" بين اتفاقية توقيع

 المفتوحة العربية الجامعية"و

 الواجبات فيها تحدد"

 عمل يصبح حتى والحقوق،

المعالم محدد مؤسسي  

 

 

 

 

 األسس وضع قد أجده

 القدوة وقدم,  السليمة

 علمي لعمل,  المنيرة صالحةال

 حياة في ومؤثر جامع إنساني

والمستقبل الحاضر  
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  والحقوق الواجبات فيها تحدد"  المفتوحة العربية الجامعية"و" الشبكة" بين اتفاقية توقيع

  
شبكة  "على هذه المبادرة العملية التي تصب في صالح   الدكتور مصطفى عشوي أشكر سعادة

  وهو من الداعمين للعمل النفسيوليس غريباً عليه    "العلوم النفسية العربية

الجامعية "و" الشبكة"أقترح أن يعقد اجتماع بينة وبين الدكتور جمال التركي وتوقيع اتفاقية بين 
تحدد فيها الواجبات والحقوق، حتى يصبح عمل مؤسسي محدد المعالم، مع الرغبة " العربية المفتوحة

  .دعم الشبكة علمياً ومادياً ومعنوياًالتي ت  مزيد من مثل هذه المقترحات العملية بأن نرى
  وفق اهللا الجميع لكل خير والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  األستاذ الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع 
drssanie@hotmail.com 
 

  !!تمــــــامكــــــالم البــــــد منــــــه لتحقيــــــق ال
  

  �+3ح1 و� 	4+3ح1 �
وإ9� إ��ار ��
+ور وإ�7اف ��5 + 

  وا>;���ة
وأن &��ن ا>�ا?� وا?<� وا=دوار 

��A�B.  
فرأيت أننا نلغي األدوار , وعكسه في مجتمعاتنا , تعلمت هذا األسلوب من المجتمعات األخرى       

  .يةوال نعترف باإلضافات والمساهمات وهذه ميزة غير حضار
فهالني التقدير , أول أسبوع لي في اإلغتراب حضرت مؤتمرا علميا في إحدى الجامعات        

فكل واحد منهم يفخر بما أضافه زميله أو , المتبادل للدور واإلنجاز لألفراد العاملين في القسم العلمي 
ا تعودت عليه في فاستحضرت م, إنها إنارات متباهية متألقة متفاعلة , زميلته لميدان اإلختصاص 

  .مجتمعنا الذي ال يعترف بالجهد وال يقر بالدور
ألنه حولنا , وهذا سلوكنا الذي آذانا وألّب اآلخرين علينا ,   فوجدت أننا مجتمعات تسرق نفسها 

  .إلى فريسة سهلة وضحية تستلطف الظلم والتظلم
لمفخرة ,  الدكتور جمال التركي  إن ما يقوم به, وعليه فال بد من القول وبصراحة وصدق ووفاء  

لعمل , وقدم القدوة الصالحة المنيرة , وأجده قد وضع األسس السليمة , للطب النفسي والعلوم النفسية 
لتقييم  المحكمة والعلمية الفخرية وأدعو اللجنة, علمي إنساني جامع ومؤثر في حياة الحاضر والمستقبل 

  .ي يقوم بهذلك بما يتفق وحيوية وريادية العمل الذ
يتطلب منا جميعا اإلقرار بالدور الطليعي والقيادة , وهذا سلوك حضاري وإلتزام أخالقي ومهني 

والقدوة المتوهجة التي ما أحوجنا إليها لكي تتعلم األجيال طريق تسلق جبال المجد اإلنساني , الراجحة 
ال أن تمضي في , من الحفر وتمتلك مهارات وأدوات الخروج , والوصول إلى أوج العطاء الحضاري 

  .الحفر واإلنزواء في الظلمات واألوهام واألضاليل
يستوعب تطلعات العقول , مشروع علمي حضاري ثقافي إنساني  فالشبكة العربية للعلوم النفسية
  الساعية إلنسكاب عصارة ما عندها من الخبرات واألفكار في نهر, العلمية بأجيالها المتفاعلة المترافدة 

 
 
 

 وإلتزام حضاري سلوك هذا

 منا يتطلب,  ومهني أخالقي

 الطليعي بالدور اإلقرار جميعا

 والقدوة,  الراجحة والقيادة

 أحوجنا ما التي المتوهجة

 األجيال تتعلم لكي إليها

 المجد جبال تسلق طريق

 أوج إلى والوصول اإلنساني

  الحضاري العطاء
 
 

 

 
 

 للعلوم العربية الشبكة

 علمي روعمش النفسية

,  إنساني ثقافي حضاري

 العقول تطلعات يستوعب

 المتفاعلة بأجيالها العلمية

  المترافدة
 
 
 

 ذات الغراء شبكتنا وجدت

 وتفاعلية وحيوية ديناميكية

 ثقافية إنسانية علمية ورؤية

 قلوب وراءها وأن,  صادقة

 ونكران بالمحبة تنبض

 والتضحية والعطاء الذات

  مشرق بغد واإليمان
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القادرة على إكتساح , الذي يجري ويصنع تياره بأمواجه العالمية المنيرة , صر وجودنا العلمي المعا
فما دامت اإلرادات متمازجة فأنها ستصنع سبيكة صيرورتنا , الموانع والسدود والمعوقات والعثرات 

  .األقوى واألقدر
افي الرائد ومن أصول اإلعتراف واإلعتزاز واإلعجاب والتثمين والفخر بهذا اإلنجاز العلمي الثق

وما عهدتها ترقى إلى الرؤية العلمية , فقد شاركت في جمعيات أخرى , ال بد من القول , الواعد 
بينما وجدت شبكتنا الغراء ذات ديناميكية وحيوية وتفاعلية , والحضارية وتستطيع النماء والتواصل 
نكران الذات والعطاء وأن وراءها قلوب تنبض بالمحبة و, ورؤية علمية إنسانية ثقافية صادقة 

وتثق بأن األجيال القادمة ستكون مؤهلة لصناعة السعادة الوطنية , والتضحية واإليمان بغد مشرق 
بما يستحضره من أفكار , الذي يتحفنا بتواصٍل عنيد  كاألستاذ يحيى الرخاوي  ,اإلنسانية القادمة 

  .وإكتشافات إدراكية ذات قيمة معرفية وعالجية نافعة
وبعزم ال يلين وإيمان خالص , مرار بمشروع الشبكة العربية للعلوم النفسية وألكثر من عقد فاإلست

  .والتفاؤل فياض وأرفل, أمتنا بخير ومستقبلنا أفضل  إنما يؤكد أن, مطلق 
, وتقديرا وتثمينا لكافة الجهود الخيرة الطيبة المعطاء ,  الدكتور جمال التركي فتحية لألخ العزيز

ت معارفنا , رتنا وأغنتنا التي نووأسمعتنا رعود والدات , ومنحتنا بروق أمل , وشحذت هممنا , وأثر
  .ذات قامات يمكنها أن تقف زاهية باهية عزيزة مهابة مع اآلخرين, وإنجازات عربية علمية ثقافية 

  .والقدرة على أن نكون وبالصيرورة, فالجهود اإلنسانية العلمية مهما كانت وتنوعت فأنها تمنح الثقة بالنفس 
  .وما قدمته الشبكة العربية للعلوم النفسية النفسية ألوضح دليل ومثل

  .والتنور بأفكار الزمالء والزميالت أجمعين, إنها جعلتنا نجد ونجتهد من أجل التفاعل معها 
واإلنتماء  تمنحنا القوة وتعزز إرادة التواصل, فما نقرأه على صفحاتها إنارات مشرقة خالقة دفاقة 

وتدفعنا للتفاعل مع دفق , وترفع من قدرات إدراكنا ودرايتنا وتفكيرنا , إلى قلب العروبة واإلنسانية 
  .الحياة العلمية المتجددة في ينابيع وربوع الدنيا ومروج إبداعاتها المنيرة

إذا إمتلك ويمكنه أن يكون حيا وفاعال , وما يقترحه الزمالء والزميالت له قيمته وجدواه       
ولهذا فمن الواجب تأييد ما هو , قدرات وآليات العملية والتنفيذية وطاقات التنامي والتفاعل واإلتساع 

لَا  " ,وكل حسب قدراته , وأن نقوم بالدور الذي نجد أنفسنا نتميز فيه , قابل لإلمتداد والتواصل والبقاء 
  ".يكَلّفُ اللَّه نَفْسا ِإلَّا وسعها 

وتثمين للجهود والجد واإلجتهاد , )ال غير(  إعتراف بالجميل والدور  الختام فما تقدم هووفي 
  .وعدم الكلل واإلصرار على أن تتحقق الرسالة العلمية الثقافية اإلنسانية الصادقة, والمثابرة والحرص 

دمه ويعترفون بما ق, فالناس في العالم المتقدم يقدرون دور بعضهم ويعطون كل ذي حق حقه 
  .وتبتهج األجيال, وبهذا األسلوب تتسع مساحة النور في دروب األيام , للمجتمع الوطني والعالمي

التي , ثقافة غريبة على مجتمعاتنا , وتقدير الجهود واألدوار , وربما يبدو سلوك اإلعتراف ببعضنا 
  "!!وما اجتمعت بأذواد فحوُل: " تطغى عليها عقلية  

وأملي أن أكون متواكبا , العقول العربية العلمية النفسية المنورة المعطاء وشكرا لضمي إلى كوكبة 
  .مع أفياض معارفها وثقافاتها الوهاجة

صادق السامرائي. د  

 الشبكة بمشروع اإلستمرار

 النفسية للعلوم العربية

 ال وبعزم,  عقد من وألكثر

,  مطلق خالص وإيمان يلين

 بخير أمتنا أن يؤكد إنما

 والتفاؤل,  أفضل ناومستقبل

اضفل فيوأر  
 
 
 
 

 مهما العلمية اإلنسانية الجهود

 تمنح فأنها وتنوعت كانت

 وبالصيرورة,  بالنفس الثقة

.نكون أن على والقدرة  
 
 
 

 العربية الشبكة قدمته ما

 ألوضح النفسية النفسية للعلوم

ومثل دليل  
 
 
 
 

 إرادة وتعزز القوة تمنحنا

 لبق إلى واإلنتماء التواصل

 وترفع,  واإلنسانية العروبة

 إدراكنا قدرات من

 وتدفعنا,  وتفكيرنا ودرايتنا

 الحياة دفق مع للتفاعل

 ينابيع في المتجددة العلمية

 ومروج الدنيا وربوع

المنيرة إبداعاتها  
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 جمال التركي. د -  "العلوم النفسية العربيةة ـــشبك"  س ـــردود رئي

  
  ةــــل الشبكـــمستقب: ور األولــــالمح

  

  حول الشبكة الى مؤسسة مسجلة لها رخصة تسجيل ولوائحها الخاصة المعتمدة والقدرة على جمع المالت - 1
 

 Arab Psychological( مؤسسة العلوم النفسية العربية: تم فعال تأسيس

Sciences Foundation  (مؤسسة علمية ثقافية تعني بالنشر المكتبي ك
عدد  ،Dos 14232014داع يعدد اال(  والورقي، مسجلة بالسجل التجاريااللكتروني 

 ، 01/07/2014 التونسي  ، تاريخ اإلشهار بالرائد الرسمي 13573223الرخصة 
 ArabPsyFound "للمؤسسة رمزي االسم ال ،)13/06/2014تاريخ بداية النشاط 

تأخر (  .تونس –جمال التركي .الواحد، الوكيل المسئول عنها د شخصال مؤسسة: عهانو، "
كثر من عقد من الزمن، لم يكن ذلك ممكنا زمن دكتاتورية الطاغية الذه المؤسسة تأسيس ه

، ما أسسناه اليوم هو بعض ثمار بالجوسسة االلكترونية المهووس ،لوهالجبان ، الهارب، الج
  ) الحمد هللا  –تعبيرتونس من حرية في النتمتع به في  ثورة الحرية و الكرامة وما

 

 وضع الية واقعية تجارية لضمان دخل الشبكةومدعوم ماليا من مانحين  مؤسسيتحويل المشروع لعمل   -2

إيجاد السبل لتأمين موارد مالية ثابتة وكفيلة (  والتخلص من االعتماد الكلي على التبرعات او الهبات

 )بتعزيز استقالليتها في العمل والقرار
 

دون  بية واإلسالميةبعديد المؤسسات العرسبق االتصال  :دعم المانحينموضوع   -
سنعيد التواصل من جديد باسم المؤسسة، آملين من االساتذة الذي لهم عالقات ، تلقي أي رد

  بمثل هذه المؤسسات  تكرم تيسير تواصلنا معها
لغاية  2000لم تعتمد الشبكة منذ التاسيس العام  :موضوع االعتماد على الدعم -

 سة أو رابطة أو جمعية، كان اعتمادها كلياعلى دعم أية شركة او مؤس 2014العام الحالي 
في الستة سنوات االولى أي دعم من أي جهة كانت،  ىتلقنلم ها، كما اننا مؤسس دعمعلى 

مع تسجيل دفع اشتراكات  ،ساتذةاأل/من عدد محدود من االصدقاء دعم بعض ال لنتلقى بعدها
، لكن االمل )شترك م 1600من مجموع أكثر  ( في خدمات الشبكة ال تتجاوز العشرة 

يبقى كبيرا في المستقبل بمساهمة المتمتعين بخدمات الشبكة في دفع قيمة اشتراكاتهم التي 
كما نأمل في تعاون اعضاء الشبكة بتوفير )  دوالر  100حدها االدني ( اختيارية تبقى

 اتي في صورة اشتراكات تشجيعية، خاصة وقد اصبحت الشبكة تصدر عنالدعم المؤسس
 .قانونيلها تواجد  مؤسسة
تم تكليف فريق تقني يعمل حاليا على  :وضع آلية واقعية تجاريةموضوع  - 

االشتراكات الكترونيا ما يسمح إدراج اإلشهار ودفع ب وتطويره، موقع الشبكةكاملة لمراجعة 
دفع االشتراك في خدمات الشبكة و تلقي الدعم المؤسساتي في صورة اشتراكات مما ييسر 
  "المؤسسة العربية للعلوم النفسية" عقود إشهار باسم جراء تشجيعية وا

  

  

  

مؤسسة العلوم : تم فعال تأسيس

 Arab(النفسية العربية 
Psychological 

Sciences Foundation  (

كمؤسسة علمية ثقافية تعني 

بالنشر المكتبي االلكتروني 

 والورقي

  

  
 
 

" االسم الرمزي للمؤسسة 

ArabPsyFound "نوعها ، :

ؤسسة الشخص الواحد، م

جمال .الوكيل المسئول عنها د

. تونس –التركي 
 
  

  
 
سبق االتصال بعديد 

المؤسسات العربية واإلسالمية 

دون تلقي أي رد، سنعيد 

التواصل من جديد باسم 

 المؤسسة
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بفروعها الثمانية في كل من الكويت والسعودية ولبنان واألردن " لجامعة العربية المفتوحةا -3

الجامعية العربية "و" الشبكة"توقيع اتفاقية بين ، دان مستعدة للتعاون مع الشبكةوالبحرين وعمان والسو

  تحدد فيها الواجبات والحقوق، حتى يصبح عمل مؤسسي محدد المعالم"المفتوحة 

  

مؤسسات أكاديمية "أو  "الجامعة العربية المفتوحة" سواء مع  اتتوقيع مثل هذه االتفاقي
"   المؤسسة الراعية للشبكة د تأسيس أصبح  ممكنا بع "وجامعية أخرى

ArabPsyFound " ، مصطفى . د.مع امستقبال ان شاء اهللا أتواصل في هذا االطار
في  التعاونمن اعضاء الشبكة الجامعة العربية المفتوحة ، آمال " مع  عشوي لتحقيق ذلك

  التعاقد معها قد تكون بحاجة الى خدمات الشبكة و التي يمكنهذا االتجاه باقتراح مؤسسات 
 

تقديم خدمات لطلبة الدراسات العليا بمقابل مادي رمزي، مثل تحكيم مقايسهم او ادواتهم او  -4 

  مساعدتهم في انجاز الجانب االحصائي

  

تحول دوننا الشبكة  مطاقيتعذر حاليا االلتزام تقديم خدمات بمقابل مالي للطلبة، محدودية 
خالل  من للطلبةاشتراكات في خدمات الشبكة تقديم مكان ، إنما باإلومثل هذه االلتزامات

قسم علم النفس و كان لنا تجربة ناجحة مع (  دعم اقسام علم النفس بجامعاتهم للشبكة 
 ) جامعة الدماماالرشاد ب

 

كامبردج  -كولومبس (حصول الشبكة على اعتماد من الجامعات االجنبية التي تمنح شهادات معتمدة  - 5

ا وعمل دورات اون الين للراغبين في الحصول على اعتماد دولي عبر التعليم منه) ستانفورد -

 االلكتروني
   

لوجستية وطاقم سكرتيرية قادر على متابعة اعداد أيضا إمكانات  يتطلبهذا المقترح 
تفتقده الشبكة اآلن ، آمل تلقي مزيد التفاصيل عن هذا المقترح لتعميق هذه الدورات وهو ما 

  .تمكن من تفعيله كلما توفرت االمكانات و تم تعزيز طاقم الشبكة ، حتى ندراسته
 

  ةـــوم النفسيــة للعلــة العربيــالمجل: يــور الثانــالمح
  

  المجلة، مستقلة عن هيئة الشبكةتحكم اعمال إنشاء هيئة تحرير استشارية خاصة  - 1
     

المحكم الوحيد لها : قة بالملفالمتعل بالنسبة البحاثالمجلة، بتحكيم األعمال الصادرة  
هو المشرف على الملف، أما بالنسبة للدراسات االصيلة،  يتم تحكيمها من طرف رئيس 

، حيث ال تصلنا مع بعض اعضاء الهيئة االستشارية تحكيم سابقاالبعد فشل  الشبكة، وذلك
العربية  المجلة" ـخاصة بعن الشبكة،  مستقلةهيئة تحرير سعى لتكوين نحاليا  ، ردودال

  ترجع لها مسؤولية التحكيم " للعلوم النفسية

لم تعتمد الشبكة منذ 

لغاية  2000التاسيس العام 

على دعم  2014العام الحالي 

أية شركة او مؤسسة أو 

رابطة أو جمعية، كان 

اعتمادها كليا على دعم 

  مؤسسها

  
 
االمل يبقى كبيرا في 

المستقبل بمساهمة المتمتعين 

في دفع  بخدمات الشبكة

قيمة اشتراكاتهم التي هي 

 اختيارية
 
  
 
نأمل في تعاون اعضاء 

الشبكة بتوفير الدعم 

المؤسساتي في صورة 

اشتراكات تشجيعية، خاصة 

وقد اصبحت الشبكة تصدر 

 عن مؤسسة لها تواجد قانوني

 

 

 

تم تكليف فريق تقني يعمل 

حاليا على  مراجعة كاملة 

لموقع الشبكة وتطويره، بما 

دراج اإلشهار ودفع يسمح إ

االشتراكات الكترونيا 
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 عطاء الصدارة للمقاالت المحكمة أكاديميا مع التقليل من المقاالت الغير المحكمةا - 2
 

العربية  المجلة" بالغاء جميع االعمال الغير محكمة من  ،هذا المنهج منذ سنتين توخينا
" ( لعربية للعلوم النفسيةالمجلة ا" الفصل بين  والحاقها بعدد ملحق لها،  ليتم  " للعلوم النفسية
تخذ هذا الملحق امستجدات النفسية العربية، الالذي يتضمن " الملحق " و) محكمة كمجلة علمية

مجلة المستجدات "  ، ثم " ملحق المجلة العربية للعلوم النفسية" بدءا من  ،عناوين متعددة
 " بصائر نفسية"  الى مجلة مستقلة بذاتها تحت اسم أخيرا تحول ، لي"النفسية العربية

  

  إبدال الخط الحالي لصفحات الفهرس بخط يسهل القراءة مع تغيير كيفية عرض العناوين واألسماء -3
 

علينا أن نلتزم بالخطوط المتعارف عليها واألكثر انتشارا في أنظمة  هاإلشكال أن
في  لكنها غير مثبةجمالية وقد تكون اكثر وضوحا خطوط ال عديدمن ذلك أن  ،التشغيل

نواصل س، ) بنمط حروف أخرىآليا يتم تغييرها ( إظهارها مما يربك أنظمة التشغيل 
  هذا الموضوع االجتهاد في

 

اآلراء و الطروحات الحرة التي تميزت بها مجلة وشبكة العلوم النفسية العربية عن بقية المجالت  تشجيع -4

ها منبرا للرأي الحر في العلوم النفسية وان ان تستمر المجلة والشبكة في كونو الطبية والنفسية العربية

 تكون كما عهدناها ال ترضخ الية ضغوط سياسية او مالية او تجارية
    

االختالف إضافة إلى أنه لقناعتنا ان  يار ال رجعة فيه، سنواصل في هذا النهج، تخاهذا 
العلوم يعمل على تطوير شروع علمي اكاديمي مظهر صحي حضاري، فالشبكة كماثراء هو 

 االيديولوجية والعن كل الصراعات في اوطاننا تبتعد النفسية رقيا بخدمات الصحة النفسية 
التي أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية المعترف القيم اإلنسانية العليا   الىنحاز االت

 هامن ن اقتربم ،...حرية وديمقراطية واحترام حقوق اإلنساناجتماعية و من عدالةبها، 
ن ابتعد عنها ابتعدنا عنااقترب منا وم.  

 

تخصيص مبلغ مالي رمزي للنشر (  وضع رسوم للنشر في هذه المجلة، لتكون مصدر لدعم هذا الصرح  -5

  ) في المجلة من اجل تدعيم مصادر تمويلها

  
أهمها أن المجلة غير معترف بها في عديد  تفعيل هذا المقترح تعترضه صعوبات،

وهو  ما . في عديد الدول العربيةصعوبة التحويل المالي الى إضافة  ،لعربيةالجامعات ا
   في المجلة، بحاثاألب ةالمشاركسيحدث تراجع كبير في نسبة 

 

نشاء مجلة علمية باألصول المتعارف عليها دوليا لتشكل حلقة وصل بيننا وبين  خصوصيتنا وبين بقية ا - 6

 المدارس و االتجاهات الدولية
 

تقوم بهذا الدور منذ تأسيسها، و بالتالي "   المجلة العربية للعلوم النفسية" أن  أعتقد
  لسنا في حاجة الى تأسيس مجلة أخرى بنفس المواصفات 

  

  
 
يتعذر حاليا االلتزام تقديم 

خدمات بمقابل مالي للطلبة، 

محدودية طاقم الشبكة تحول 

 دوننا ومثل هذه االلتزامات

  

  
 
 

شتراكات باإلمكان تقديم ا

في خدمات الشبكة للطلبة 

من خالل دعم اقسام علم 

النفس بجامعاتهم للشبكة  

  

  

  

حاليا نسعى لتكوين هيئة 

تحرير مستقلة عن الشبكة، 

المجلة العربية " خاصة بـ

ترجع لها "  للعلوم النفسية

 مسؤولية التحكيم
 
  

  
 
اتخذ هذا الملحق عناوين 

ملحق " متعددة، بدءا من 

" ية للعلوم النفسيةالمجلة العرب

مجلة المستجدات " ، ثم  

، لتتحول "النفسية العربية

أخيرا الى مجلة مستقلة بذاتها 

" بصائر نفسية" تحت اسم  
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معترف بها من لجنة الترقيات العلمية بالجامعات العربية ونشر ابحاث " مجلة علمية محكمة"عمل  -  7

 ورقةاالساتذة الذين يرغبون بالحصول على الترقية وتحصيل مقابل عن كل 
 

الصادرة عن الشبكة هي مجلة طبنفسية و علمنفسية "  المجلة العربية للعلوم النفسية" 
ضمن المجالت المعترف بها  ادراجها، اعدد 43 ،2014غاية ربيع صدر منها ل محكمة،

رئيس الشبكة بل هي مسؤولية جميع االعضاء مسؤولية العربية تتجاوز  جامعاتالفي 
 االساتذة بجامعاتنا 

 

إصدار نسخة ورقية للمجلة العربية للعلوم النفسية بترقيم دولي مع تسويقها على المستوى العربي   -8

 االسالمي على مستوى الجامعات
 

لكل  بلذلك مستقبال، ليس فقط بالنسبة للمجلة العربية للعلوم النفسية  إلىنتطلع 
وارد التي تسمح  مثل المكلما توفرت  نأمل في تحقيق االصدار الورقي إصدارات الشبكة، 

 هذه االنجازات

 

باعتراف الهيئات  يلتحض" لة العربية للعلوم النفسية المج" وضع معايير علمية دولية للنشر في  -9

 والتصنيفات العلمية الدولية
      

بموقع  شروط النشر بالمجلةارتباط الطالع عليها من خالل المكان اوبهي موجودة فعال 
 الشبكة

 
في مختلف الجامعات العربية واالسالمية  و باصداراتها  "شبكة العلوم النفسية والعربية"ف بـالتعري - 10

 والدولية من اجل جلب االشتراكات
     

قوم به ن، لكن ما لم ندخر جهدا في التعريف بالشبكة و اصداراتها طيلة عقد من الزمن 
في هذا االتجاه، أعتقد أن ة أعضاء الشبكجميع جهود كاتف تتما لم  غير كاف  مجهودا يبقى

 المسؤولية جماعية

  

  ةــــة الشبكــــدوري: ثــــور الثالـــالمح
  

" جريدة الشبكة"أو " دورية الشبكة"أو " النشرة الشهرية للشبكة"إنشاء منبر آخر يمكن تسميته   -1

 بالمختارات الجديدة مما يجد من أبحاث في العالم" يكون و أن تعنى بـــ
 

"  بصائر نفسية" إلى مجلة  "مجلة المستجدات النفسية العربية"ملحق من لا تحويل
  يذهب في هذا االتجاه

 

  
 
ان االختالف إضافة إلى أنه 

اثراء هو مظهر صحي 

 حضاري

  

  
 
 
، فالشبكة كمشروع علمي 

اكاديمي يعمل على تطوير 

العلوم النفسية رقيا بخدمات 

الصحة النفسية في اوطاننا 

لصراعات تبتعد عن كل ا

االيديولوجية وال تنحاز اال الى 

القيم اإلنسانية العليا التي 

أقرتها الشرائع السماوية 

الحقة والمواثيق الدولية 

المعترف بها، من عدالة 

اجتماعية وحرية وديمقراطية 

، من ...واحترام حقوق اإلنسان

اقترب منها اقترب منا ومن 

.ابتعد عنها ابتعدنا عنا  

 

 

 

لمجالت ادراجها ضمن ا

المعترف بها في الجامعات 

العربية تتجاوز مسؤولية 

رئيس الشبكة بل هي 

مسؤولية جميع االعضاء 

 االساتذة بجامعاتنا
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  ةـــالعلمية  ـــاء الهيئـــأعض: عـــور الرابـــالمح
 

 تحديد مهام أعضاء الهيئة االستشاؤية واألدوار التي يمكن أن يقوم بها أعضاؤها -1
الضرورة  في مواضيع هامة عند ن، يستشارون أعضاؤها شرفيو :الهيئة االستشارية 

  تتعلق بالتوجهات الكبرى للشبكة 
 :تتمثل مهام اعضائها في  :الهيئة العلمية 
 "جائزة شبكة العلوم النفسية العربية" ـتحكيم األعمال المتعلقة ب  •
  "الراسخون في العلوم النفسية"اختيار الشخصية المكرمة بلقب   •
لقبها  لحاق من خالل إ لتكريمهابنفسية والعلمنفسية الراحلة الط ةترشيح الشخصي   •

 "كرسي البحث في العلوم النفسية العربية"  بـ
سواء باعمالها  الشخصية  إثراء الشبكة وإصداراتها بالدراسات و األعمال العلمية  •

 اساتذة العلوم النفسيةللمساهمةدعوة او من خالل 

وإصداراتها ودعوة المؤسسات تقديم دعمها  ةالشبك تشجيع االشتراكات في خدمات  •
  للشبكة 

  
  تكوين الئحة موحدة لجميع األعضاء ألن الكل يهتم بمسائل العلوم النفسية  - 2

 

الكل  نعمفي قائمة واحدة،  قائمتي الطب النفسي و علم النفسال نرى ضرورة ادماج 
  تلفة عن االخرالمخ خصوصيته كل اختصاصل ذلك ان ،يهتم بمسائل العلوم النفسية

 

تصميم استبيان يعاد توزيعه على الهئية للتحكيم واالغناء ومن ثم نشره على الشبكة للجميع بحيث   - 3

التكون المشاركة في التطوير فقط محصورة باعضاء الهيئة العلمية و االستشارية ولكن نمد جسورها لكل 

 المتصفحين
 

مع اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية،  ، اكتفينا باالستشارة2014بالنسبة لهذا العام 
وتوسيع المشاركة على كافة مشتركي محدودية طاقم الشبكة وكثافة االعمال دوننا  حالت

الطالق الشبكة على  12الذكرى  باستشارة موسعة العام القادم بمناسبةالقيام  نأمل، الشبكة 
  .)  2015جوان ( الويب 

 

  ةـــات العلميـــالملتقي: الخامـــسور ـــالمح
  

كل سنة ببلد مختلف بمحاور حديثة في مجالي الطب النفسي وعلم النفس تحت " مؤتمر سنوي"القيام   -1

 مظلة الشبكة او تنظيم دورات تدريبية في العلوم النفسية وما يرتبط بها
 

ان تمكنا من توسيع  مستقبال ذلك محدودية االمكانات، نأمل تحقبقلحاليا  علينايتعذر 
  م السكرتيريةطاق

 
  

  
 
لم ندخر جهدا في التعريف 

بالشبكة و اصداراتها طيلة 

عقد من الزمن، لكن ما نقوم 

به مجهودا يبقى غير كاف  

ما لم تتكاتف جهود جميع 

أعضاء الشبكة في هذا 

االتجاه، أعتقد أن المسؤولية 

 جماعية
 
 
  
 

أعضاؤها : الهيئة االستشارية

شرفيون، يستشارون عند 

في مواضيع هامة  الضرورة 

تتعلق بالتوجهات الكبرى 

للشبكة 
 
 
  

  
 
حالت محدودية طاقم الشبكة 

وكثافة االعمال دوننا وتوسيع 

المشاركة في االستشارة على 

كافة مشتركي الشبكة 
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 حصـــاد..الشبكــة تدخــل عامهـــا الثانـــــي عشــــــــر " 13/06/2014 - 13/06/2002"
  

  حصـــــاد أحـــــد عشــــر عامــــا... ــات ارابسينــــــ/ شــــــعـــــــــــن 

  "  ن .ع.ش" الكتــاب السنــوي الثانــــي لمنجـــزات 

  نحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها 

 

 

 

  
 

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf 
 

***   *** 
 بعــــض ما أخفـــــت الرمـــــال عــــن جبـــــل الطــــود… "شــعــــن/ أرابسينــــــات "

  أين تولد و تحرر شبكة العلوم النفسية العربية ؟  

 www.arabpsynet.com/Documents/DocAbdulHamidAPN.pdf 

 وليـــد خالـــد عبـــــد الحميـــد. د
  

 "ة ـــــة العربيـــوم النفسيـــة العلـــشبك"  اصــدارات 
 

 نــللمشتركي ورـــعب ةـــة بكلمـــمحمي داراتـــاص
 

   ةـــوم النفسيـــة للعلـــة العربيـــالمجل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يـــي العربـــاب النفســـالكت
 
 
 
 
 
 

  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
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 ةـــوم النفسيـــع للعلـــم الموســـالمعج
  

� �	ارا ا���%�ا
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 

 


�#=Gي� ا��	ارا ا
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 

 

�<
 ا��	ارا ا�<�
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm 

 
 

 )غير محمية بكلمة عبور(التحميــــل الحـــــر  اصـــدارات
 

 بصائــــــر نفسيــــــةة ــــــمجل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 

 )خـــارج االصـــدار الفصلـــي( يـــي العربـــاب النفســـالكت سلسلـــة 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 
 يـــي العرباسالمـــراث النفســـدارات التـــإصسلسلـــة 

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 

 
  للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" االبيـــض الكتـــاب"سلسلـــة 

www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 
 

  اورـــب المحـــحس  "ورـــان والتطـــإلنسا" اتدارـــاصسلسلـــة 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  
 

 ةـــوم النفسيـــز للعلـــم الوجيـــالمعج

  را ا���%�ا��	ا

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm 
 

�<
 ا��	ارا ا�<�

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm 
 


�#=Gي� ا��	ارا ا

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 
 
  و ماسواهــــــــــــا"سلسلـــة اصـــدارات 

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm 
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http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm

