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 ـةــبيمؤسســـة العلـــوم النفسيــة العر: إنجـــازات مستقبليـــة
 

 ) نحو لياقة نفسانية أفضل(  النفسانيـــة  ــة للصحـــ  ربصائـــ دىـــمنت
  

  

  

  

  

  

يهدف تأسيس هذا المنتدى الى اطالع األطباء النفسانيين وعلماء النفس بآخر مستجدات علوم وطب النفس 

  والى رفع مستوى الوعي الصحي النفساني لعامة المهتمين بالصحة النفسانية وخدماتها

نتدى ندوات علمية فصلية، اثنان موجهتان الى المختصين في علوم وطب النفس واثنتان الى يعقد الم     

  عامة المهتمين بالصحة النفسانية
  

األسبوع  - خريف و كل ربيع  تنعقد كل(  "لقاء الخبــــــــــراء" : المنتديات الخاصة        -1

  يا لالطباء وعلماء النفس، موجه حصر)األخير من شهر ديسمبر واألخير من شهر مارس
  

األسبوع  - شتاء و كل صيف  تنعقد كل( "لقاء مع الخبـــــــــراء" : المنتديات العامة      -2

موجه لعامة المهتمين بالصحة النفسانية بهدف رفع مستوى اللياقة  ، ) األخير من ديسمبر واألخير من شهر جوان

  النفسانية وخدماتها الصحية
  

  ربية والفرنسيةالع :لغة المنتدى

 

 

 دحعاما من الك 14إنجازات « ن .ع.ش« : الكتاب السنوي الرابع 4



 مؤسســـة العلـــوم النفسيــة العربيـــة: إنجـــازات مستقبليـــة

 

  )مؤقتـــــا( احدى نزل مدينة صفاقس التونسية 

علم النفس وعامة المهتمين بالصحة النفسانية وخدماتها في 

الراغبين في االنضمام  أدعوا جميع األطباء النفسانيين وعلماء النفس التونسيين 

تكرم التواصل على بريد  ) قصد الحصول على الوصل القانوني 

   

  )  رونَــي أَنفُِسكُـم أَفَال تبصـوف(  ةلألبحـاث و الدراسـات النفسانيـ

حرث الواقع  ة الى، لحاجتنا الكبيرتأسيس مركز عربي لألبحاث و الدراسات النفسانية

حتى نساهم من موقعنا في التغيير  الخاضعة الصول البحث العلمي المنهجي

  .تاريخنا المعاصر ايجابيا في المناخ النفسي العربي الذي يشهد ترديا مفزعا في السنوات االخيرة من 

تمت الدعوة اليه " المستقل  المركز العلمي "التأسيس لهذا 

قانونه  للمشاركة في لجنته التأسيسية ووضع  ، تلقينا رغبة العديد من االساتذة واالطباء 

يبقي  ، تعاون  تواصلنا مع جهات عربية لتوفير الدعم الالزم لهذا المركز، بعد عام ونصف افتقدنا أي 

ال يمكن التأسيس لهذا المركز دون  لحين توفير اعتمادات او جهات راعية، اذ 

  واسعة للواقع النفساني العربي توفير حد ادنى من االمكانيات تسمح باجراء دراسات نفسانية جادة 

 

 دحكعاما من ال 5

إنجـــازات مستقبليـــة

احدى نزل مدينة صفاقس التونسية   :مكان انعقاد الندوات

علم النفس وعامة المهتمين بالصحة النفسانية وخدماتها في األطباء النفسانيين وأخصائيي  :الفئة المستهدفة

  كامل البالد التونسية

  

أدعوا جميع األطباء النفسانيين وعلماء النفس التونسيين  :اللجنة التأسيسية للمنتدى

قصد الحصول على الوصل القانوني (  الى الهيئة التأسيسية العداد القانون األساسي 

 رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية الدكتور جمال التركي 

  

لألبحـاث و الدراسـات النفسانيـ  ربصائـ  ـزمركـ
  

  

  

  

  

  

  

تأسيس مركز عربي لألبحاث و الدراسات النفسانية ياتي التفكير في 

الخاضعة الصول البحث العلمي المنهجي العربي بالدراسات النفسية الجادة 

ايجابيا في المناخ النفسي العربي الذي يشهد ترديا مفزعا في السنوات االخيرة من 
  

التأسيس لهذا على " مؤسسة العلوم النفسية العربية "عملنا في 

، تلقينا رغبة العديد من االساتذة واالطباء 2016بداية العام 

  األساسي
  

تواصلنا مع جهات عربية لتوفير الدعم الالزم لهذا المركز، بعد عام ونصف افتقدنا أي  كنا 

لحين توفير اعتمادات او جهات راعية، اذ  حاليا هذا المشروع غير مفعل 

توفير حد ادنى من االمكانيات تسمح باجراء دراسات نفسانية جادة 
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  الكراســــي العلميـــة
  

  تكريما للرواد الراحلين من علماءنا في الطب النفسي و علم النفس

  شبكة العلوم النفسية العربية تكرم 
  

 اضطرابات فيالعربية  و الدراسات  لألبحاث  عمار سليم  كرسي :2015العام  �

  )تونس (   امالفصــ
 

www.arabpsynet.com/ScChair2015/AmmarChair2015.pdf  

  

  عمار الضطرابات الفصامالبروفيسور  سياكرالأبحاث  العمال   المحاور الكبرى

  

  مصطفى زيور مفصلة للبروفيسور سيرة علمية   

  اضطرابات الفصام في عمار كامل نصوص أعمال البروفيسور جمع و عرض         -

  العلمية  أعماله   جميع   ملخصات   عرض        -

  اضطرابات الفصام في فهرسة موسعة لألبحاث العربية إعداد         -

  اضطرابات الفصام في  ربيةفهرسة موسعة لألطروحات الع إعداد        -

   

  العلمي الكرسي هذا    أعمال دعوة التعاون النجاز

  

  :شبكة العلوم النفسية العربية" تدعوا

االساتذة الكرام المهتمين بأعمال البروفيسور عمار و بالتحليل النفسي، الراغبين في االشراف  -

 على اعمال هذا الكرسي تكرم ارسال السيرة العلمية

 كاديمية الراغبة في رعاية هذا الكرسي تكرم التواصلالمؤسسات  اال -

  تكرم مدنا بها عمار عناوين الكترونية ألحد أفراد أسرالبروفيسور متوفرت لديه من -
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التحليل   و الدراسات العربية في لألبحاث  مصطفى زيور كرسي ": 2016العام    �

  ) مصر(   النفساني
  

www.arabpsynet.com/ScChair2016/ZiwarChair2016.pdf  
  

  البروفيسور زيور للتحليل النفسي كرسيأبحاث  العمال   اور الكبرىالمح

  مصطفى زيور مفصلة للبروفيسور سيرة علمية  

  التحليل النفساني في  زيور كامل نصوص أعمال البروفيسور   جمع و عرض         -

  العلمية أعماله  جميع   ملخصات  عرض        -

  التحليل النفساني في ربيةفهرسة موسعة لألبحاث الع إعداد         -

  التحليل النفساني في فهرسة موسعة لألطروحات العربية إعداد        -

   

  العلمي الكرسي هذا    أعمال النجاز دعوة التعاون

  :شبكة العلوم النفسية العربية" تدعوا

راف االساتذة الكرام المهتمين بأعمال البروفيسور زيور و بالتحليل النفسي، الراغبين في االش -

 على اعمال هذا الكرسي تكرم ارسال السيرة العلمية

 المؤسسات  االكاديمية الراغبة في رعاية هذا الكرسي تكرم التواصل -

 تكرم مدنا بها زيور عناوين الكترونية ألحد أفراد أسرة البروفيسور متوفرت لديه من -

 

النفسانية من منظور  و الدراسات   ألبحاثا  الراضي أسامة  كرسي :2017العام  �

  )السعودية(   اسالمي
  

  

http://www.arabpsynet.com/ScChair2017/RadhiChair2017.pdf  
 

  مة الراضيالبروفيسور اسا كرسيأبحاث  العمال   المحاور الكبرى

  اسامة الراضي مفصلة للبروفيسور سيرة علمية   -

 الراضيالبروفيسور  اسالمي منظور من النفسانية  والدراسات األبحاثكامل   جمع وعرض   - 
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  العلمية  أعماله  جميع  ملخصات  عرض     -

  اسالمي منظور من النفسانية  والدراساتفهرسة موسعة لألبحاث  إعداد     -

لألبحاث  لالصدارات المكتبية و االطروحات الجامعيةفهرسة موسعة  إعداد        -

  اسالمي منظور من النفسانية  والدراسات

   

  العلمي الكرسي هذا    أعمال النجاز دعوة التعاون

 
هذا الكرسي العلمي منذ تأسيسه، ويبقى مفتوحا، و غير محددة الزمن الى حين تنطلق اعمال  -

 جهوزية االعمال الخاصة به 

 من النفسانية  والدراساتألبحاث االساتذة الكرام المهتمين بأعمال البروفيسور الراضي وبا -

 ل هذا الكرسي تكرم التواصل معنا، الراغبين في المشاركة في  اعما اسالمي منظور

 ندعوا المؤسسات  االكاديمية الراغبة في رعاية هذا الكرسي تكرم التواصل -

ندعوا المؤسسات الحكومية او الخاصة الرغبة دعم مشروع هذا الكرسي العلمي بتوفير  -

 اعتمادات مادية له لكرم التواصل

او   مدنا بها الراضي  سرة البروفيسورعناوين الكترونية ألحد أفراد أ متوفرت لديه ندعوا من -

 مدهم عنوان الشبكة للتواصل معنا

 اعمال هذا الكرسي العلمي بانجاز" شبكة ال"  تتكفلفي غياب اي دعم  -
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 مما ينفع الناس...أرشدنا وإياكم إلى ما يمكث فى األرض
 

  ��اما	����ة ا�
  ا	خ ا����� ر��� ا����

  ����  ا��������ى
� �� ا�

  وا���� �� 

آ-�ن- �-67 5-23/4 َأو( َأ�/.-, ا�+*�()$ و$ه&%$ .." و��� #"
:��;<=َ  "   

  و�Aرك ?�� 

 

 �B# C4#�Bآ� ا� Dو 

EFا  �G#و  �� %H�� "# آ� Dو 

Iذ� D  و�+�ه 

 وأدام ��Lءآ 

�N �# Oوإ��آ  إ �Q� D T اSرضوأر=

 �G� �V) ا��Gس

 

7W��رك #XB ا��#" و�5Q أن �G�Yوأ : 

Zاء ا�]%ا�Hأ "#  

CG+��4رات ا�# Oإ 

 وإO #� ه% أوO أن N` ا�%5_ أو	 A^ول

 

 �و�%ف �aWG� ه�ا ا����" ا��ا�) ا��ى أآ�#7 ا
7A 7GcW#ء ا��ى اd7 ��� ه�ا ا���e�� �f 

� ا��ه�Aل ا�%5_، أ%h  
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��5 "# �aWQ7 اQS �aWG� ف%� 

�%ا�j إ��دة ا�iو� h%ل   Sن ا� #7B وه%
 ا�5%_

 أ�Hاء ا�]%اk  Z أ�Hاء 

lر��Wا� m� �س ا����Qد أ�BA 

 الرخــاوي ىيحيــ
 

 !!القانطة النفوس دياجير في مشعلٌ
 

�n ء #%دة�Lو� �اع ورو�Aإ  ,���4� 
�A�B4%م ا�B4� �+�Gا� k ه���� (Aا�ا� ��� 

 ,qوه qrs N�BA Cc4�tوإرادة,  ا CcH�Gا�  ,
� ا��wGح A^ن اCG#ut وإj�ارH د�<WHوإ 

�� و#��A�ة و#A�a�ةnو  ,<Hت و#%ا���cW� 
 ا�+��� ا��وح ��",  و#WG�+�ت وزواA) %اxjو�

Ez4� ���{ء ا�LBوا� ���G�4ة ��%ز ا�A ح�wGا� 
���  .ا}

 " ...��%ز �B+f{ وآ�|"

 ,B+#و  ا�4B%م =���+�Gا� �A�Bا� �B�# 
~�r# ,�<�5�LA �A�[tور��+>� ا ���w6tا �Q�Btا 

� ا��Bوم, A��t3,  ا�%Wtا � �GN ا��ي,  ا��ا�
7W��� jd� �# 7�?  ,و���در Oآ� إ ��أ# 

7�%Wc�?  ,qrNو k ة�� ��5دة 5G���  ا����
� وإ��rQط ��s�>� و5%ة =�eه� 5�رات ��داد ا�

 ��wدة آ^��,  �.�ه����? �ا��Aاز #" إ�Lا� 
  اWt>4>� ا�B�qA ا�%H%د ز#" k,  وا�S" اSر5,
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��+Gئ,  ا��<tط ا%�Fا �� وا���5.&B� م�aWا�� 
�B���A ��jSا. 

 

 #Sوا �<��GA^A  ,ص�z=Sون وا���Wtة ه  ا�� أ�
 #Sورآ���ه� ا  ,� ا��HSل ��4>� �-�� ا�

�ار� و#4LG.���,  ا��rر� =%اه�ه�W5ا�  ,
 #Sوا �,  اCc4�t أq�s ,4� ,L� �<��GA ا�
I+�W� �j�GA حdح ا���H�وا�  ,�jا%Wوا� 

qورا�Eaا� �j�BWtو#���� ز#��� #) ا  ,
�دة ا��LBtت #) ا�W%ا?� �4, وا�.�درwWtا  ,
 .#��.�{ ��T إO وأ��ه� ��4>� وا��W%ق

 

 وا�����A�B4%م ا�B4� Gا��+�  -  ��A �# 
 ا�%��ء ا�q+�G ا�B�qA ا�B�t هq -  �&.�ل

~�`Wt{ ا�اه%� �?�Btار{ ا%Qوأ ��4Bا� 
�ا�� وأآ%ا7Q,  ا�دراآ� و?�rءا�7Aا� 

#�rا� B#�{ا  ,4���6tل ا%.B� ء�GAأ #Sا k 
 A%د5��A��� �.��G� ,B+� Oإ �%.� ��+Q 

Q%G��ا� �A�Bا� �4.Bا� +�Gوا��  ا�dز#
��.cW� �?�Bا� ,  ا�+4%آ�{�Btوا  ا�r�ور�

�ور #� ��L�ا�Aت� k �<#4��ء أ���ا  ,
 .ا�G��اء وQ%اآ�>�

 

qوه A��  وأc�j_,  ا�B�qA ا�%اk (5 �ّ�رت ��
4 �.��� k ��� إ���H ��Aًءj%A 7إ��ه�� 

 ا�4B%م أن وأآ�ت,  وأه�ا?7 و#�ا7�#�+�Gا� 
  , ��Q+�ن وا}�qB ا���دي ا���Gء a5 k%ى ��ورة
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����6 ا�].�?�ت #" وأ��tا k (5ق وا%�W# �<إ�� 
 ا���zW أ�jب ����� وG#  ,3�+A>� و��وم
Lابوا���ا�7 ا�+4%ك %Q^A 7���%W+fو. 

 

 ر��� وإ���% .�  ,¡<GW+� �.Bا� qA�Bا� "# 
 ه�ا و��{,  وا�drل وا���H ا��>�Wن ���ه3
���G� q�� �a�� ء%rى ا��.��� و��ا  واSد�

Cاهmوا�  ,�BWا¢���ت �" و��  ا�� ا�+��4
74�n Oإ  ?�k ���B� �# 7 وBs",  و��Lم ?��+

 وا�Yا� ,  وا�G�+�ت وا�Q�+�رات راتاt�ا #"
��� ا�[W+� �<�? آ� (#�h 7�?. 

 

��%�Q اQS%ار ا����ض ا�B�t وه�ا� �B�£ 
¤�+�4� 7W���WA �f ¥��q,  إ�.�د{ �Gو� 

7wه%�  ,� وآ�G4,  �%�7 ا}dء #+�� #" و���
 �r�.Aت ¦+�7�Q�Nإ �G�.� ,4� 7Qأ "� 

~��LG�  ,qr� ا�GW� q+�G%��ا ر��� k و��
 #" ا���k اBt�k وا��.�د§Aس أو%�Gا� 
 وو�%ح ا����n Ea�W إO وا��ا�q,  وا�B.%ل
 ا��ؤ��+�Gا�  q�� �aQ,  وا�+4%آ�

�G��B�Wwf Oق إ�?© q�%ا� qQ�+Qا� q#�+ا� 
���Gا� �LBtا ��BA ��ا�� ���  .ا}

�n �� � ا�4B%م =�� #) �%ا�j و�>�+�Gا� 
�A�Bا�   ,�<G-tا k�Btا q�4Bا� q+�Gق ا���tا 
(�B�tء ا�LBtأ�>  ا��ي,  ا k  ا�B.%ل ����

 ا�.��� d+Aف وا��G%س��4Bا� �وا}%اه  
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�?�Btا  , n%	ت إO ا��ا���Aذات إ�� ��5 
�E�B� "� ذات #Sرات #" ?�>� و#�,  ا� ا�.

 ا����4Q%G��A ,5ر أر%rوأر?� أ�, و� 

السامرائي صادق. د  
 

 أن نفرق بين من يؤدي وظيفة، ومن يؤدي رسالة
 

       k ,.�� أن ،qر £�ل ا��آ%Wآ����6� ا�
،��dtا}" وا �j��  اءات ��4.�ء�وآ� ا��

، ا�tلQ��tق، ا%�Wا� ،�ª7؛ اA ��n ك�Gه .
 k ةE�aا� ،�Q%� Oدة إ%Bر ا��W7 ا�G�و�

وأ�Q^ وW��+# . k ��� ،�Gh>� ا���Eة ern k�ه�
 "# �A ،7WG��# �5��j k و��� ،}�4A �Q%� آ�

7��G# ات�w� ى����د�BQ ،7  أ�Q^ وk �Gh /  إ�
7��G# ات�w� ى����د�7، ��� ��� ا��Gس، /  إ�

4��ءB44  و�B4� �A.... 

 Oإ "�£B>  #" ا�t�ب إO ا��4F، و#" ا��
ا�B�اق، و#" ا�+%دان إ�G�� Oن، و#" ا}�ا�� 

إa# O�، و#" ا�+B%د� إO اSردن، أ�cjب ®Caa؛ 
 q+�G3 ا�Lوا� ��G7(�4  ا�aa® ...( 4± ^�Q^?

ت، وH   Q%ا�� �Tc�4 ا�q+�G، و�Q� آ��W و#.�	
CaazWا� k C5%�W�4� . �aWو� 	إ ���G# ك�� 	

 ، <Bw�� ،��G4%م ا�� k ب�Bا� C[�����A
 "� "4B� ،q�4Bا� ��Bا� Oه  إ%��� ، <§G<�

�ارات و�" #su�اتjإ .�N 	و ��� 	وه�ا آ74 . 
7��G# k ة�w� "#  / 7د����  
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7��# ��Gو� }�<H ة، ���ل�  .ه% و����Eة وا�
  

       qر £�ل ا��آ%Wآ�إن ا��ي ?74B ا�
و��74B�� ³ ،74B ا��]E #" ا�ut+�ت و�² 

وهq��G� �G أن �Q�ق u� "# CAدي . ا��ول
 ،و#" �uدي ر���، واut=� اq���S ��4ي و´��

 7W#��Wزا�7 واه�µه% أن إ ،�uدي ر���
 Oا{ إ�BW� �A ،}�G� x5%W� 	 7�	���Qوا

?��k E��W ا¢��، ه% ا����� �4, أداء . ا¢���"
  .ا�����

  
£�ل، / إن ا��ي ?7W4B و��74B، �� دآW%ر     

�GW�� k �H%� 	 "�، و��#" ا��� �أآ] �cW+� ،
I� ا�، ?���ا��� � ...k ا�%5_ ا��¶، إ	 آ4

·�aا� ��Bا� Oإ �B�£ � .و?.�G ا

  البشير معمرية
 الجزائــر - علم النفس 

 

 ”مصباح فيها مشكاة" العربية النفسية العلوم شبكة
 

7Q3  ��� إ�����A أن �G��6�  ا�4B%م =��
�+�Gا� �A�B35 #)  ا��B� ات%G+ا� �̧N��� 
4��ءB4� C�Q�+�Gا� �̧� #" و£�¹d را�B̧� ،وآ
(Hا�t«�ث ا	ت  وا	�.tوا �Q�+�Gو�%ارات ا�، 
�Hd� (# ل ذوي%.Bا� cHا�وا�.4%ب ا�  

�ةe5%Wt4  اB��A ?�Btوا ._rار� �<+�G� �%�± 
��5ء ا��#dء #"j	د آ� #" واdا�� �A�Bدون ا� 
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� ا�+��� �+E[W او ا���s ¼���� ¡B أنG� 
¡Bا�� ��Sا  <W4�=آ�ت ؛��# ��Bا� q�4Bا� 

. ا�4B%م =���+�Gا�  �A�Bة ا����# �<�? 
 ا��آq £�ل ا�q+�G وا�3��L ا�Q+�ن أ��a# 7Qح

qA�Bا� q+Q%Wا� qQ�+Qوا� 

كتلو حسن كامل  
النفس علوم/  فلسطين -  الخليل دورا  

  للعام الراسخون تكريم لحكيم لجنة مقرر

2017 

 

 .جهود بعض الرجال تفوق جهود العديد من المؤسسات
  

      (5%# ,4� ��� _B5و �#�G� ̧اE[ت آ�B� �.�
 aG# د%Hو �#© _Gآ �ا���� k ا	Q�Q_، و5

B� ار%c4� ى�WG# و��%ن ، <B�� ��Gء ا���4
q�4Bش ا��.Gوا�.  

    
         _..�"  �A�Bا� �+�G4%م ا�Bا� ��=   "

آ]E #" ا��B4LWت، #) �xB اt%ارد، وو5%ف   
�ى aW� دة�� � ا��<tا }�Y }�ا��آW%ر £�ل �%�
�رة #���̧�، و5� ��ول W.# ت�B#�H ت او�+�u# �Y

"� Tcار̧ا ا���ار̧ا و���4,  #� �أ?��ر �+��
 ،�r?ه% أ �t ه���%L� �A ��ار s%�� ا����Wا�

و��" ³ ���4 آ]E #" ا�iو	ت، �xBr ا��wWوب، 
�� ا��آW%ر £�ل a��A�ف �4, Wا� Iو#) ذ�

��ار اQ�Bt^ةWا� (#   .ا����
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�ت �BW��Aون #) ا���� BA k¡ ا}>%د     B�
 �4�، و��" ��., اk �#S أ?��ر ���4Bا�

� ا���� #�د�̧�Q�+� . ���Bا� x5ا%# ,+Qا 	و
و��W., . #" ا����Sة ا���" و�5%ا #) ا����

%ق ا���� #]�ل �q �4, أن H>%د BA¡ ا���Hل ��
� #" ا�ut+�ت��Bد ا�%<H . 3¾ �t (��و?� ا� ا}

  و���,
 

 

  صالح بن إبراهيم الصنيع. د.أ 
 السعودية -الرياض / أستاذ علم النفس 

 

 " معجزة"  ذاته حد في هذا و يانالنفس الطب و النفس علم مختصوا"الشبكة "  جمعت

    

            �.� _B£  "  ا�4B%م =���A�Bا� �+�Gا� " 
� k ه�ا و ا�qQ�+�G ا�3L و ا�aW¿ 4�  ��G%ا� 
5�e#_ أ�� ، wB# "Áــــــــ�ة"  ذا�7 aG# ء	uY 

CaWztا �4Lو وا� _cW?  Y ل�± E�B� و ���%� 	 
�د ا���� ?�r و. W+� 7A>�نBW# 7HوSو ا Z�Btا .  

 ا���� وا��و��       ��Â ا?�ح ،�Y eنS E[آ "# 
�4 و ا��#dءL4%��� ا�<  

 ا���ض و إ��ا�>� �4, ا�.���C أ=��        
 �� ه  و ا��آq، £�ل ا�W�Sذ رأ�>  �4, و ، ��4>�

q#و ا��ا qA�wإ� eنS ب�Baة ا�Eآ�   

 ميموني-معتصم بدرة.أ
  2وهران جامعة - اإلنسانية العلوم كلية

  )الجزائر ( 
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 المشترك شغلتهم مشتركات العمل العلميتجاوزت الشبكة استثارة االعضاء و
 

7Q3  ��� إ�����A أن �G��6�  ا�4B%م =���+�Gا� 
�A�B35 #)  ا��B� ات%G+ا� �̧N��� ء��4B4� 

C�Q�+�Gا� �  وا	«�ث اt�اH) #" و£�¹d را�B̧� ̧�،وآ
 واt.�	ت�Q�+�Gو�%ارات ا�، �Hd� (# ذوي 
 ا�B.%لcHا�ة  وا�.4%ب ا��e5%Wt4  اB��A 

?�Btوا . 

_rار� �<+�G� �%���5ء ا��#dء #" ±j	آ� #" وا 
 ا��dد�A�Bأن دون ا� �s ¼���� ¡Bاو ا��  E[W+�

� ا�+���G� ¡Bا�� ��S؛ ا  <W4�= آ�ت��# ��Bا� 
q�4Bا� . 

      ا�4B%م =���+�Gا�  �A�Bة ا����# �<�? 
 ا��آq £�ل ا�q+�G وا�3��L ا�Q+�ن أ��a# 7Qح

qA�Bا� q+Q%Wا� qQ�+Qوا�  

     §G� ء��4Bا� �Y  Bh ��V  �Yف و� ��#q ه
qو#�ه 	7 ا�4�7 ��ه  #" �� k آ4.A }��?و k 
l����  4Bا� }��Qو ,,,�§�G<?  و?�+%رm4� E�A 

���B# ا�� ¥��Wا�  �nو a��� ��� ء��4� ��Gا� 
 ا�4B%م k ا��ا�z%ن ا�B�ب�Q�+�Gا�   

    Iرك آ�ا�%A ل د�£ qرآ_  ا��آ%Aد{ آ� و%<H 
��4Bا�...     

�ق ��     jا qQ�B#  ��w�Wام ا���	ن وا�GW#	وا  
واt ا��Q  4B� k ا��tو�7 }>%دآ ?�B k 4  ±�ل� 
��Gا� 

Aicha Nahoui  
الجزائر -علم النفس   
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 ..أمتنا ليل في الهدى مصابيح أولئك
�Q�� �7N+�ن �L� "�Nء أ�4, إن      . O7 اW#ا 
 CA 7��GH ا�� رو�7 ه%�cr� اء� ���I  ... و?

�ا�>� ���¥ �a# ,4�ة وا��B%ب اS#  ��ى<= 
"rوا�  ���crWA... �A  ره��Wر#%زا وا� ��.# 

 ا�.�qQ اÂS� ا��م =�ن ذ�I ...ا����ي ��Bt�Aر
 =^ن ?�� ...ا# ��� اSول ا����ء k ودور{
�ادtودور{ ا k ء���	ا qQ�[ا�... 

      Iد� "# �A�.Wا� �´�GWوا� CA  دم
4��ء و#�اد ا��>�اءBا� d? �a� 7�? ى�� 
C?ر�Bا� T��� ...7�WQوا Oأن ا �� ���dن آ�4>

� أ�Q+>  �>�%ن ر�Hل ...اS#  ��%ق أ��ار أ�
 <W#S ون�z+ده  و��+Hو�4%#>  وأروا�>  أ 

 �%G?و �Y �Q�Nإ �.��� �<W����A ة���Fا 
 #W%اdj و��d و�.�a� 7WQ�ه  ��وح د�5.� ?>��و

Cآ�د� Oدا .. ر�  ا�<H �5د�j �#او د 
�ادا#.... � ... وا��ادا ���%�A أ��j و5

�BAو �رأ�_ ...و�^#� ��� CA د�<H � ا��
 أ�BAدا وا����ن ا�Eا� H>�د وCA وا�+�Gن

 : أ¤>� #��آ

qف و��j ¡?�� (5ا��§�� ا�%ا %Q�و� Oا 
W+tق .��ا��tدا ا��ف �Yا  را?�r وا�4��%

q�%ا� xى ا��ا�� ....ا��Gس £>%ر �

2 - �BQ �+�Q �fر _Qآ� �.�?%� �#�Yوا �[�W� 
k  ر�� ا��^س و#.�ر� ا����ط ��وز �5 ,4

q=ى ا����� �zG��5 ا� Eه�� ...ا}
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��7 ��4ات Q��ان - 3+Q �cr�... �z+� �<G# 
4��ء� ��Gا� C�A�ا�� d? ن%�<�W� د�BAأ 

 �����ء او اSول �����ء ?�اء( ا	��W>�د 
qQ�[ا� (k "د���# ?�Btال #��د�" أو ا�Gا� 

 �.�74A �4%ك آ� SنB�G# د�%�Q........ 

I§أو� ��A�a# ى�Yا k ��� �GW#أ...  
I�Æ �<أ� ��� #" وI�+Æ..  ا�q+Q%W.. ا}

�م آ�W_ ...ا��واد��A اد او�t�A  
 زعطــوط رمضـان. د

 الجزائر  - علم النفس 

 يةانرافد مهم من روافد نشر المعرفة النفس
 

       �B� +�u# 4%مBا� �+�Gا� �A�Bا� � را?
�روا #" #> ? ��Q ?�Btا ،�+�Gا� ، k �´ 

 #�u+�ت ���ب��4� G�jر  W� ��GA ��ا�� 
qH%�%��+د #��رك. ا�%<H ء ر����rوأ� +�u# 

 ا�4B%م�+�Gا� �A�B4, ا��  <� و���L>  د�
��W+tا.q���Gs وام�A ��Bوز��دة ا� L�Q	ا 

 وا	���ل�+�Gا� 

 

 ��%ن أ�5ح ان     +�u# 4%مBا� �+�Gا� 
ا�A�B�  A�[f" �B£ �Q�+�Q �A��  4#�=
 �Y{ و��%ن ،"�B�، آ� k #%ا5) ا}�A�� دdA 

dr? "� ار�jا  ه%�j�� ��� ،3+WG#  وا#�5
L�Qا �Q�+�Q �f 3��G� (و� "hا%tا qA�Bا� k 

   �+>� #� وه�ا.  ا��>� �WG+3 ا�� ا��و�
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�� ا��WQر�  وا����L# �Y%���� و�Q� ا����
,4� ��Bj qA�Bا� "h%ا�. 

 
   علي عبد الرحيم صالح

 )الديوانية  – العراق(النفس  علم

  

  واإلعتزاز والتثمين التقدير تستحق جهودكم
 

ا�]?�. �+�Gن ���د ا�%�� ���� k �GB5وا 
qA�Bد ��",  ا�%<H ءd#ا�� k  " ا�4B%م =��

�+�Gا� �A�Bا� "�cW+� ���.Wا� C�[Wوا� 
 .وا���Wاز

4Bا�  k ذآ��-  آ��"  ?���ــــــ"  ا�.�.�
 ا���ــــ�ي ا�Bــــdج"  وأن, #�G%را��  إ��ى

4+4 k أآ�4LG# �# 7�W وه�ا, ا4Lt%ب ه%" � 
  "�%اهــــــــ� و#�"

�فYأن وا  W� T�ت و�) �4, ا�G�4ا� ��Sوا 
cHا�" �ــ ا��ـــ�? qـــA�� qـــQ�+�Q  "

 ا�drل أ�7�4 ا��ي,  ا�B.� و��ه�ت H�اح ��اوي
7BHن وأو�W<#�ن ا����وا "# E��W7,  ا�B?ود 

��س�Q�� �B�W��A ل� أ?�ٍك ��� وا�ذ��ن�Hود 
�H�W#و �����A انE�ا. 

السامرائي صادق. د  
 

 كل التحية والتقدير للقائمين عليها، وأخص بالذكر الجندي المجهول دكتور جمال
 

 _��LWأ� " �A�Bا� �+�G4%م ا�Bا� ��=  " �r�A 
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4# �4B4%م �= �A�� aG# دا��  أن ��%ن%<±
 }�?%� �t ل�ªا k C[�4>� آ� ا����� �L� ،�+�Gا�

 3Lا� ¶�± k 4#�=  و«]���Y  #" ��ور �4
��Gو�4  ا� q+�Gا�. 

� ه�{ ا�+G%ات و#) آ� ا}>� ا��tول، 	       BAو
�ى ا�]�اء ا�# ��GQ أن "�N k �ي �..7W ا����

�<G� _H�� ��ارات ا�j	وآ� ا �4Wztا ��	�± 

 

  بروفيسور سامي عبد القوي
Consultant Neuropsychologist / Neuropsychiatrist 

 
  

 سحرتمونا بعطائكم المبدع ووصلتمونا بجهابذة العلوم النفسية وعمالقتها
 

 ~Gأه "�A�Bا� �+�G4%م ا�Bا� ��=   "Xsو أ �Y 
  <G# Éء وأ�drا�� �Gو�4, را�>  ا����� �<��r�Sو

��G4  ا�� #Êd�   ري�A I��# و?+%ر�A ذي�Wأ�
 �#��u ا���� ورا��>� ا��آW%ر آ�� ا�É ، �� 7 ا

� £�ل ا��آq ر��آ  ا

 �.? �GW#ا c4at زده�ر	م وا�.Wا #" ا����#
 �Q%�W4�jع وو��tا  ���LBA �Q%s�c� 4%مBة ا��A�<�

 _c5d4%#>  و�� "# �G4<G? �<W.��� و��+�Gا�
 ���.W4�  #" آ� ا�? ا	?��ر واL� _wWQ%��ات ه�#

 .وا	��ام

 محمد أيمن 

 استشاري العالج النفساني
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 صرح علمي كبير"...  شبكة العلوم النفسية  العربية " 
 

 ,4� C���) ا�.��{ ���.Wام وا���	وا �آ� ا���
E��ا� q�4Bح ا��a4%م  "وه%   ه�ا ا�Bا� ��=

�+�Gا�  �A�Bا�"،  4�jSا ��4Bا� ه�{ ا����
�� و���ل ا}>%د �dر�.�ء c���A%ث B� �ا�

 و�Q�ه� و���W�dدة #G>� #" وا��4Bرا��ت ا���
 ��%G��A م��Wه	ل، وا�ª�A C�W<tوا C[��5 ا����

 واWQ.�ء أH%ده�

 �t ،qر £�ل ا��آ%Wآ� وا���� ا�Fص �`��Wذ �4

 �dر�.�ء ��{ �%�����H "# 7>%د ��Hرة و4#
���ة ودا��� �d#�مWtوا Bا��ا�     ا����

 

لحعايدة شعبان صا. د.أ  

 أستاذ الصحة النفسية بقسم علم النفس جامعة األقصى
 

 ..لقد تركت معنا مدونات وأناشيد
4�I و��LءكBA �G��c�.. 

 Iر�%Lج #" أ��Ë "و� IQ��+Q "# "��WQ "�... 

��=�Qت وأ�Qو�# �GB# _آ�� �.�.. 

خليل فاضل. د  

 مصر -الطب النفساني
 

 طات والصعوباتمتمنيا ان يستمر صمودكم وعطائكم امام كل المحب
 

� ?�3�L ¶ وk "Æ ه�ا ا��>� ا����r =>� ر#�rن BAو
 ا��tرك، ان أ�.�م ��az�  ا���¥
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 C¤�+tء اd#وا�� 
4�q وا��ا���h��G� Cت ا���� H�WGA>  ا�B

 وآ�? ا��#dء ا�k C4#�B ±�ل ا�4B%م �?�Btا
 qQ�<Wا� ,Ì^A م�، ان أ�.�+�Gا� caوا� �+�Gا�

 7W��� �G�4�� ان dو� �H O%tت دا��� ا���mWوا�
 ,4�  BG� ء وان�Gوه cjل و�� �r?^A (��وا}

 �A	#" وا�+dم �#dوا�� �A�Bا� �QدdA
  .وا	�W.�ار

 إ��wب �n 7�H%W�  ا��tرآ���Gtه�{ ا �<WQوا
4  و#+����  jا%Wtوا واآ��ر }>%دآ  ا�]�]

 ��W+� 4�آ  ا����� }�B ا����Hة وE��ا�
�az= 7#�  ا���¥ وا��#dء ا	dHء .� �f ,5�و���aو�
 وآ�A�Wت ����ة G�jت ر�H�WQ "# �Qر�L5أ   B# "#

��4Bا� ?�Bt�A   5dFدرات ا��tوا.  
      �jا%Wؤوب  ه�ا ا���4�  ا�� ��N �$ّ�و$ِ#

�4 ا	م ��Aو ?�Btب اdhء و��4Bا� CA د%<�tا
"�A�Bا� 5�رات ه�{ ا��4 ". ا��4 �وه�ا �uآ

q�4Bوا� q[cا�� �jا%Wا� k ة� �4, ان ��%ن را�

 أ�>� اSخ Bا�%Wtا ¤�+t7 ه�{ اA  Wا� �# Eو�
��Bا� ��W+� ان ��G�W#  �A �G� Î%h ا�.%ل ،�

�%دآ  و���L�  ا#�م آ� ا�L�iت وا��A%Baت j
  �A د%<Btا �jا%Wط وا���Gا� "# ���t�A �<��nو

 ود#�BA  W ورq5 و��?�
 

 الجادري عبدالمناف.  د.أ

 النفسانى استاذالطب

 من العراق مقيم في االردن
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 لكلّ مبدع إنجاز، ولكلّ شكر قصيدة، ولكلّ مقام مقال، ولكلّ نجاح شكر وتقدير
 

 �.�   GW� ،رات��Bا�  ا��Wت و�����A�+W ا��4
 �+�G4%م ا�Bا� ا�ّ��� ا��ي 	 �+7e.cW إ	 =��

، وإ�B� Oدة ا�W�Sذ ا��آW%ر�A�Bا� /qل ا��آ�£... 

-   Iء، إ���LBا� � WG� ³و _��A "# �� Iإ��
 ،��� ��3 و�.���� آ4.eWوا� �ي ���رات ا�ّ��� أه

 #4§>� آ�qQ�B# e ا�S%�ة  - - - - ��n ،صdو?�ء وإ� ��nو
 #" ا�.34 إO ا�.34،��n ،�ا5�aوا�  

�" �dل   - - - - ? Ï45 ȩا #" آ��4%م ="=�Bا� ��
�A�Bا� �+�Gا� " ����� #B�وف ��وم، وا}BA _�5

 دا¥ ��%ظ،

 - - - -  3Bj وف�Btا eنS ،ن�+Qت إ�ي #� =���� �Qأ
 eآ� ��7�5d ����#�ن إ	 �j 345 kٍف، ¾�3 �+��

 ...إQ+�ن

 =��̧ا #� ���q، واXBt أآm #� �%?�7، أ���� �4�? 

�A §�4# �<[BAأ ����A ،ي�ى =��# "� I� ،�3�
 ،�dA eأو��_ آ� �eQام، و�% أ��	وا ،���.eWوا�

 �BA _Gآ �t ،�[eGوا�   eGا� k �LeGا� �» _�G?وأ
 ا�.%ل إ	 #.�a�̧ا، و#�wB��A �̧?�B �" وا3H ا�ّ���، 

�ة، و���e #.�م �a5 ��= e��ز، و��µع إ��# e���
 ،I��#.�ل، و����µ eح =�� و�.���، ?���w ا�ّ��� �

 .�B�ش ¾��Iورب� ا
و=��̧ا �I #" أ���ق I��L� ,4� Ï45 ا��eا� ، آ4��ت 

I��L� ,4� I� ̧ا��= ،I.� I�?%� 	 ء�G[ّا�. 
رانيا الصاوي عبده عبد القوي. د  
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 لعلـــوم النفسيــة العربيـــةمؤسســـة ا: إنجـــازات مستقبليـــة

 

 

 نحن في أمس الحاجة للمنصة المناسبة التي تصل األطباء النفسانيين بعلماء النفس
 

  ،�A�Bا� �QدdA (5وا "# H��وف ا�ه�{ ا�  q�?
���ت cWا� "# E[�ا� ،E[�ض ا��وف ���´ kو

�+�Gا�- aG�4� H��أ#�� ا k "Æ ����WH	ا
� ا����Gtا ��Gء ا���4BA C�Q�+�Gء ا���hSا �a� 

، #" أ�H ���دل اmFات ����WHÑ+�Gت ا��#�Fوا
 3Q4, ا}%ا� �.? �aW.� 	 � ا���4Bو��ت ا��hSوا

 وإ¦� �+.L>� �4, وا5) ا��rرة ��4Bا� �Q�+�Gا�
 _#�5 �، و5�#dا�� �A�Bا�  " وا�].�?��=

�A�Bا� �+�G4%م  ا�Bا�  "E[�ي،  ا��cWه�ا ا� k
aazWtا �%�Q و�h ²�ح ا��4r#و d�= . 

 

 k "Æو" �+�Gا� ca4�  ا�+%ر��B� )"�Ì( -ا}
�آ  ا��qaz، د<H ���Q . ولSا �Q�su# ر%r� k ،ل�£

  k2012 ا��GW%ل �B�وا��ي �GAء �7�4 أ�+_ ا}
)�Ì (آ���و� ��Q�L��A k ����� 4w+tوا . �و5

Q�su# �Q�.� �#�Fي ا%G+30-�29 ا�  ���A2017إ  k
�آ  وH>�دآ <H "ر�� .��زي ��WGب، #.

 

 �B£  ��Aو qÌ�A qQوإ"�Ì"  "# ��=آ  وأ�أ=�
  ��d�"�A�Bا� �+�Gا� �#�ت  "ا����F4, آ� ا�

 n k.�� ا�W%اCA �j ا��#dء، و�4, آ� Bا��ا�
 CA �<Wة، و�4, إ�����W+tا ��4Bت ا��wWGtا

� .��Gأ�
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 ��^Wم وا��.Wا� "# ���t�A و�G���Gs ��  و���4�
 وا��LBء

 

 مأمون 
 قطر /والتأهيل -استشاري الطب النفسي* 

  

رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للصحة النفسية ما قمتم به ال يقابله شكر وال مدير إدارة العالج 

  يجزي به إال اهللا
  

 ا��B�ون ��#� او        Aا�5 �G#  �WBA�� �.�
� وا�n  WQ�ون #���A �Qرزا �Q k� ا�4B  وإن ���

� �%مBA �#%� داد��  �� q#إ��ا . 

  
�ت و =>�ت ا4B��  �Q%ن ذ�I 	 ��,ء  ?4.� =�ه     

� "ان #� 5�d� "# 7A  Wل .إ	 ا��WAء و7H ا��=
�A�Bا� �+�G4%م ا�B4  و د�  " ا�B4� ��Q "# "

	 �.�74A =�� و	 "  	�nد ا	��hء ا�C�Q�+�G ا�B�ب
�  .��ي 7A إ	 ا

 ���G+� ان��# k � .أد�% ا� ان �74B ا
 

مدحت الصباحي. د * 
 أستشاري الطب النفسي*

 رئيس وحد التأهيل النفسي 

 مدينة الشيخ خليفة الطبية

اإلمارات العربية المتحدة, أبوظبي   
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  عت و شملت حقوال متنوعة من المعارف اإلنسانيةاتس" الشبكة"آفاق 
  

       ~Gأه "�A�Bا� �+�G4%م ا�Bا� و "   =��
 ��ا #" ا	زده�ر و ا�GW%ع، ?.��# �a��� �Y Xsأ

 	%.� _4Ö و _B+ا� 	�¼ ا}��) أن ©?�ق ا����
، و أ?�B# "� _caدن �Q�+Qرف ا��Btا "# �%GW#

 5��tت ا�c�aه�{ ا� 	%� k �fر?>� ر�B# _4 �
 �ور أ���cj ،و �.� #�GWcG ه�{ ا���� ا��tرآj 

 ?�rء ر��� �H%A  4G>�ت Q � و4LGf.�ت 

�4، و ه� اد�, أ�� ا#dWك ز#�م  W¿ و رؤى �%GW#
 ا�.�. و��{؟

ه�ا ا���rء ا���3، أ���az= }mW #" أه  إ�µزات   
�Y ن%GV qQÑ?  ¶ �+G��A و ،و  ه�{ ا����

����+>� ا��آW%ر £�ل أن أ���� ¶ �Q� ا��Tc اSو�ل 
ا���  ا��#�ي و #�ر���4n k 7W " اA �4BWtــ 

�Q�+Qا� ��Gا�  " 4+4� "�� Iن" وذ�%zا��ا�   ...
�ارات jا " q#d�ÑA�Bا� q+�Gا��اث ا� G{"  و ،

�" " j�اع #" أ�H ا��.C"ا¢ن أ���ف �GA� آ�Wب �
  4+4� "Aت#.�ر� ...  x4W¿ ر% G# "# و "ا��ؤ�

 3��h  4.A �Q�Nت إ�r#ا��ي ه% ���رة �" و
qQ�+�Q وا��ي أXs أن ¾ , �4BWA.�ت ز#q�d و 

 "# Bw�# �4.�تB� ا¢ن Oإ �W4jو �أ�����q، و �.
�ري �� 7 ا� و #" ا��#�� A I��# و?+%ر�A ذي�Wأ�

 ،qر £�ل ا��آ%Wدآ ��� ه�{ ا����G5 ���Bا� �Qأ
� و أ�Q أ�L�ه� ��A و q+�Q CA أ�� .Wأ� _Gا��ي آ

���4� �az=....  
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 "� T�� ��" ا���hا �4, ا�%��" �A�Bا� ا����
�Q�+�Gا� أ�Y Xs #" آ� Ï45 .... ذو =w%ن " 

�م و ا��q5 و إO اS#�م دو#� .Wا #" ا����# 

  
 

 إدريس عبد السالم شاهدي الوزاني. د

 )السعودية/ المغرب (  

 

 صرح عجزت دوال بميزانيتها عن إقامة مثله
     

�q �ــ WQف � �  ¶ ان ا�7 ��Q4%م  " ـاBا� ��=
 �A�Bا� �+�Gه�{  "...ا� 4�jSا ��4Bا� ا����

 3Lل ا��± k ب�Bرس ا��? �<���Q4, إ� ��� �ا�
 CaazWء ه��" ا���4� CA بe�5و ،��Gو�4  ا� qQ�+�Gا�

 4 tه�{ ا _n  <B£و ¡Bا��  <rBA ,4�  <?e�و�
��4Bا�.  

آ�ن ��ر ذ�I ���دل اS?��ر وز��دة اmFات وا�Btرف  
�tت ا�?�+tا �BA "#  ��4, ا�� �GQا 	ا ،�GG�A �Q�

q.W4Q ³ %� �� ¡Bا�� �-G6rB$A ف�BQ   .�dل ه�{ ا����
       C�?���ا �4�آW%ر £�ل ا��آq و=��ا }��) ا�.��

 �4, ه�ا ا�a�ح ا�� ��wت د6و	 ��fاW�Q>� �" إ#�5
 74[#  

 

 خالد الفخراني 
 أستاذ علم النفس اإلكلينيكي

 مصر – جامعة طنطا. وعميد كلية االداب
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 لقد أكرمني اهللا تعالى بمعرفتكم
 

        �G#  4BWو ا�  �W?�Bf O�B� �� أآ�#� ا.�
�اء W�crWA�  و ��rQ�  ا��tركW5	و  و ا ���^� k
�+�Gا� �+�G4%م ا�Bا� ��= ��%L�  

     �W4± k q[» ��Q Ø ا¢ن ان �?���" ���aA
�Q�+�Q."  

  
 مالك بدري

 

 هي من صفات العظماء الذين يضنعون النجاح والتفوق في الحياة 
         

أ=��آ  ���H ا���� ��Q��� ,4�  واh��rQ�  و 
q�4Bا� Tcا�� ���G� k  �دا��<WHا  k qQ�+�Gا�

 k ا�%5_ ا��ي ��wت �#d�	وا �A�Bا� �GW.LG#
�Ì�ا� �B#�{ت ا�+�ut7 اG�. 

  ���B�wة و�����Wtردا��  ا��#  �� ���Q ��آ
 x4W¿ k C�Q�+�Gا� C[ة ��� ا�����ا��ا�

 ��B4�  <B?د �Hإ "# C�4+tب وا�Bت ا��j�aW�	ا
 �G��B�Wª �+�Q ت�#�� ¥� .وا#�GWاآ]�  و�.

وآd[#  dB?  WG أ�4, و 5�وة �k �G ا	��Wام 
� ا���ا�� و G� maا� k د و�<WH	ط وا��rQ	وا

 qة وه�A�[tوا ��Gل ا�%h (# ،��5ا�Bت وا��A%Baا�
 k ق%�Wح وا��wGن ا�%BGr� "ء ا����� Bت ا���j "#

 .ا���ة
   �W+�u# kدآ  و	أه4�  وأو kرك ?��  و%A 
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 �G��B#�H "# آ� #��ن k �� �zW�Q � ا���4Bا�
 .ا}�ا���

 

، ود#W  ذ��ا     ?�Bt4  واBا� #�� k  W#د
�ان �4%م ا���G وا��# k q�4Bا� Tc�4� 3L

q+�Gآ� .ا� k C�4+tب وا�Bا� C[���4� ��mQ  W#ود
  .#��ن

 

 أخوكم عبد السالم خالد    
 قسم علم النفس جامعة محمد لمين دباغين

  

سيأتي يوم ما ألن نتدارس معا مدي ما تلعبه العالقات الطيبة وروح الجزائر -  2سطيف 

 .والفكرالمودة والتعاون في تطوير العلم 
 

��j 7� "t qA%h �t 7W?�� qآ�ر £�ل �%Wآ�� #]� ا�
�4 ا����ا5 ا}aا� "� dr? ،د%.� �d� "# ب�.� 

 ،��Gوا� Tcا�� k �B# �G<tا �G��hار��� �<W.و�
� #�Gخ ودي ��د �h%� k أ=��_ أه�ا?�G ا��tآ

 ��S3 ا�hي أ� Q <Hا¢ن وآ�ن �7 #" و �� �GW5d�
�+�G4%م ا�Bء #" =^ن ا�dا�� k   <? k وا�+4%آ�

 ��.� k وا�+��������WH	وا �+�Gا� ���r.ا�
 7�B4� �# ي�# �B# ارس�WQ نS �# م%� q�^�� 7Qا

 وروح اt%دة وا��BWون #" دور أو ��L�5ت ا�dBا�
  .أدوار L� k%�� ا�4B  وا���� 

�ك� k }�� (rو� I5د�a� "t qA%h ر £�ل%Wدآ.  
 عبد الستار ابراهيم
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 رافد مهم من روافد نشر المعرفة النفسانية

             <# � را?�A�Bا� �+�G4%م ا�Bا� +�u# �B�
، ، k ´� ���ب �Q�+�Gا� ?�Btا ��Q �#" روا?

 ��GA  W� ا���� ا�+��%�%�u#  qH+�تG�jر ��4�.  
 ا�4B%م        +�u# ء�rد ر��� وأ�%<H رك��#

��W+tا  <��Lو�  <� �4, د��A�Bا� �+�Gا�.  
       L�Q	وز��دة ا ��Bوام ا��A q���Gs 

�+�Gل ا���  .وا	�
  

E� x��A  W#د. 
 

 علي عبد الرحيم صالح
 قاالعر –علم النفس 

 

 نادر للمبادرات الكبيرة مع اإلمكانات الصغيرة نموذج
  

ا���� ¦%ذج �Qدر �4���درات ا���Eة #) ا�#���Qت 
  .ا�E�aة

��µ>� #���� آ]Eا �uf+>� و���G>� د 
  .و��fرآ�ت ا����Sة £�ل

  £� ا� ���I �� £�ل
 

 

  د خالد بن حمد الجابر

طب األسرة والعالج النفساني - السعودية   
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 لن يضيع اهللا اإلخالص في العمل
  

 �cW�آ���    BA�W# ات%G� �G# .. #) ا����
��dا��را�� و#%�G# ��� ة�jرا .. kأ�� ?�>� و

�4� C��ث �G>� وأ�t .. >�ا�.��cW� ا���wG#و 	و³ 
��Bوراء ا� "# �a.tق ا�j- }�.W�Q �Gc�jوه% #� أ    

��م ÑAذن ا.� Oم إ�وآa� k ... q4��Q ا��¶ #" �.
��ار� ر�  ا3��at وا�B]�اتWا�� k .� .."4?    

�� ��ut q���n ا���� دBا� k صdا�� �. ��r) ا
��Sو��� ا ،q7£�ل ا��آB# "��.. ��ة اS?��� ا�ªه

4�+>� "وددت �% أآ�ره� ©	ف اt�ات Qو H>%دآ  ��
��Q%s وأ��A " 74r�A  �Q.%ةBأ� ���آ  ا� آBأ�

ه% و¶ .. اEF و��د ��Lآ �O�B وو?.�  ��� #� ?�7 
 CaazW�4� .� �� ذ�I وا�.�در �7�4 أc�j_ ا����

 L�Qأ ��B�� أرى I��� ،q+�Gل ا��ª�A _n دة�BW#
 Ù#دة �4, ه��BWtا �A�Bان ا��4���A م�.� �<W4 #

�� وا��ورات Bآ%رش ا� �<�? #�.tات ا�sutا
 ¶�# �A�.# E Q م�.� ��ر��� وا��i�ات ا�Wا�

�ة #" ا�����WB# دة�<�Aو .qأ��A  mأآ �[�ه�ا ��
 ا����L�Qل أ%N ر د�� #.�%ل�a# 

 سامية بكري عبد العاطي . د
 السعودية/ ر مص

 القياس واإلحصاء
    

    العمالق   هذا الصرح العلمي العربي
 

 B� �4%ل أ�.�د ا��j�? �<WQ?� ان أ�و�� qQ�B+� 
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��^W� ة���4�q ا�B�qAا}Bح ا��aه�ا ا� � 

 5 �4, را�A ا����dLQئ ا�ذآ Iق وآ��d�Bا�
 � ��� �%ا��iا É��� "� m�S _�Q�Q	ا k �t�Bا�

�� #" دون #�4 أو آ�4 ا�G>�ر وا���4 � "V C+�utا
�م z+� � ا���4Bا� +�utء و�^��� #]� ا�G��

�� �4, ا�� ا�.���Q�+Q	ا ?�Bt4  واBا� ��
4�4B� q%م ا���G وا�3L ا�q+�G وا	��j�aWتBا� 

�م ا��Hل اW+t.�� و�B.%د Ú �fو  Y ة�´�GWtا
�Aرك ا� ��  آ� #+����  . �5د# #" ا��#"

 k وكm# xارآ  وا���Wوا�  �����µ ~A%hو ��4Bا�
���� #�dد ا���� ا}�� . وآ� ��م واWQ  وا����

 E� x��A 
 

 عامر حسين. د
 بالط

    

 تضئ عالمنا العربي وتثريه" شبكه العلوم النفسيه العربية 
 
  �A�B7 ا��+�G4%م ا�B7 ا���= " �Gt�� ~r�

ا�B�qA و�]���G��A 7� وا�����W, #�د{ ®É وH%د 
#�د{ ´4_ #>��7 , ا	Q+�ن و�����Q (# 7+7 وا	���"

� آ��Gt�� D E ا�B�Î ا��ى �Z�B #" ا��وب � Oا
��5 7�+�G7 ا����4.Wوب ا���و�7 او ا��اXQ . ا���

اري ان ���Gt ا�B�7H�» Î ا¶  7�+�Q }%cj	��BWد{ 
ا�].��G��A 7 و#%اH>7 ا�a�ا��ت ا�].�?�A 7]��ت 

 ��u#7 ا����7 وA  ه�+� �# ¡BA 7 وه��+�Q 7وآ���
��م اآ]� .... ا����7 ورواد ا����7Wه	ا Xsا  
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�#�ت ا��G+�7 	ن dAد�Q وA�� ا�, aج ا�d4  و�� D
 �# 3�+A 7�+�Gت ا��#�a4� ³�Bا� D mآ	ر ا�atه, ا

 Xsا I7 آ���Bj ازات�ت وا?���n "# �GA ��¾ 
7��%W��A �Gا�" ا��A D �GA��= �.+�	 ²� 7�+

��� ا	د#�ن X#  Y آ� 7�n و�.

 عطيه داود. د
 Clincal psychology, Trauamatology 

    

 توحد العمل العلمي العربي
 

 ر�  ا��Baب ا��]Eة وا�B]�ات ا���LW_ ا����
 q�4Bا� ��Bا� � ان �%��+�G4%م ا�B4� �A�Bا�

 ا�B�qA ا��tك وان آ�ن j �+A^A%ر��j k }
 _4j%� �� و?���، آ����WHوا ��#�G%رات �4

 ��Gو�4  ا� q+�G3 ا�L��A q�%ا� ��Q Oا ا����
 C�Q�+�Gء ا���h`� qA�Bد ا��n	ت ا�h��G� نd�	وا

 ���n ا�5ح ،�<W#%Nه� ود��%# #mوك ���4�
 وا��ة ��� ا�Gt%رات وا��GBو�" وا��آ�� �4± ,4

�� ا�  ا����n  (# ��Q  4و� q+�Q 3h ت	ي #.�%n
���.Wا� 

 مها سليمان يونس 
 العراق/بغداد 

 استشارية الطب النفساني
    

 احسب لكل زمان عهد لريادة علمية، وسخركم اهللا لهذا الزمان 
 

، و�z�آ  ا� �Yا ��ا�+3 ��� ز#�ن �>� ����دة �4
���4� �̧B£ }ان ��%ن رواد  ا��#�ن �A��ة ذآ�
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 m� �A�B�4ات ا�� ��%Lو�  ا	#�4�� �و�%��
"�+�G4%م ا�B4� �A�Bا� � ��?W�  "ا����.? ،

 q��Aا m� qر ا����� £�ل ا��آ%Wآ���Bدة ا�
 وا����4Bا�  <Wؤ��A �zW?ء ا���" اdH	ا q���

�ري، وA�و?+%ر A I��# و?+%ر�A ي�ه  ا�����sو
��4Fه�رون ا ��... ا��7h E�A EA، وA�و?+%ر �

  ���r� ,4� را{  -ا�5ح%Wآ�dh ���nب اEW+H�t وا�
  ��A  ا��������k ا�³�B ا�B��Gf qA =>�دة �.

® E��B# �?ف و��t3 وا��L4�  4Bه�ا ا� ��%L� م�
 qA�Bا� �Gt�� k م�Yا-  �t�� ت�B#�H (# ��+GWا�

� ا��آW%را{ BA �#راة و%Wدآ �Gt-  �ز��رات ا�+�
 �W<tت وا����4ت ا�B#�w4� �A�Bا� ر��� ا����

 � =�اآ�ت #) ا����.B� q+�G3 ا�Lوا� ��G4  ا�BA
��?%Wوا� �aG��A  آ�L� د� . ?���Q�  ا� A.%�7 و�

 

 إخالص حسن عشرية 
 علم النفس التربوي
    

 سنوات على األقل  ١٠أتابع منشورات الموقع منذ 
 

 �G# (5%tرات ا%�G# (A�5 و  ١٠أ��Sات �4, ا%G�
 aG# ء��Q5)، ا�5ح إ%t4, ا� C�أ=�� ا�.��

�ر�3 اCaWzt ا�C�+�G #" أ��hء و W� �Qا���و
mFدل ا��W� ��G4  ا�� �4h و C���aاء أ��ات و إ�

 �+�G4%م ا�B��A .4BWtاد ا%tا "# qA�Bى ا�%Wiا
 k H�� "# 7+�4Q �t ح�.tه�ا ا k � Gا� �#©

 � ا�§h�Fر��ت ا��tا ��caW� Iو آ�� ��Bان ا���# 
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�ان و =��ا �tا k ÉWztا E� ��5 ÉWztر�>� ا�N 

 عالء عبد الواحد
 علم النفس  

 

 ال تنسونا نحن اطباء فلسطين
 

 "# Oا �#d�	وا �A�Bا� �GW#ا k Ca4ztا (�£ Oا
 q5�ا� ��+>� ا���4 و��� k ا�G>�ر و¤7 ا�%��

�GW#�A د%BQ q�� ���4�  ³�Bا� k  4B4� روادا
�Hاآ  ا� آ� اH ,4� EF>%دآ  و��" ا�%7H ا���  

 �GQا T�� CL+4? ء��hا "Æ �Q%+G� 	 ان Ï4LA
qQ�BQ ا�É.G ا��]�G��± k E ا�d? q+�G #�اH) و	 

 4Bا� k م�.Wا� ��� �G� "#u� ت�+�u#  

 

 نعيم الشيخ
 طبيب نفسي

 ئز مشروع علم النفس العربينشكر لهم كجيل الحق إرساءهم لركا
  

  rQأن أ Xsوأ ،�B�=��ا �4.��C �4, أ���ل ا}
�q4 ا��ي Bي وا�� Gاء ا��ا�] "# ���W�S  �إ��
 Oإ Oف إ�BW3 ا�Q�H Oإ ،��.tا L�QS7 اA ��n
أه�ام �4  ا���G ا�B�qA و ا	���Wدة #" �mا�  

، آ�� ��Q� Y  آ��w 	�� إر��ءه  ��آ�Gا�� ���
 CA �jا%Wط ا�%�F  ه�#��وع �4  ا���G ا�B�qA و#

�ان�tا ا�� C�W<tا  
 خديجة وادي 
 أستاذة علم النفس
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  "ـــر و استحســـان شهـــــادات تقديـ "
  

  على الويب" شبكة العلوم النفسية العربية " الطالق الموقع العلمي 14بمناسبة الذكرى 

شهادات تقدير " اعضاء الفريق العامل بها والذي اشرف على اعدادها بمنحهم  تكرم مؤسسة العلوم النفسية العربية

   " و استحسـان

   ) ترتيب ابجدي( االعضاء المكرمون 
  ) السكرتيرية، االدراة التنفيذية(مان الفقي إي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )خبير المحاسبات والمستشار القانوني( حمدي المسدي 
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  ) السكرتيرية العامة(سلوى الورتاني 

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) أستاذ البرمجيات( عبد السالم الحكيم 

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) أستاذ البرمجيات( عبد العزيز التركي 
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  )االستشارة والمراجعة( لى التركي لي

  

  

  

  

  

  
  
  

  )أستاذ المعلوماتية(ماهر اليانقي 

  

  

  

  

  

  

  

  )السكرتيرية، التجارة االلكترونية(مروى بن زروق 

  

  

  

  

  

  
  

  ري للجميع مع اعترافي بفضلهمجزيـل شكـري وتقديـ
  جمال التركي. د

  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية
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