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  بصائــــــــــر نفسانيـــــــــــة ةــــــمجل

  �ــــــ����ــــــ� ����ــــــ���  ��ــــــ
	 � �ــ� ���

  ســــالنفو طــب  م  ــو ي علــة فــة فصليــمجل
     


ـــــــ	 ���ـ�ـــــــــــ�    ����
ـــــــ	 ����ــــــــــــــ������
  )ــــ� ( ��ـــــ �
ــــ� ��ــــ��ـــــــــــــ���   ــ� )ـــــ( ��ـــــ�ـ���ــــــــــ� ����ــــــــ

ـــــــــــــــ	ـــــ����ــ
ــــــــ    �#"�ـــــــ�! ����ــ
ـــــــــ	

  ( .&(ـــــ	 )ــ�ـ��"ــ�-ـــــــــــ ـــ�,ـ+�ــــ   ـ��)ـــ(*(�)"ـ���ــــــــــ� �'ــــ& %��ـــــــــ$

�/#"�ـــــــ�!  ���ـ�ـــــــ�  �/#"�ـــــــ�!  ����ــــــــ��

  ـ&4�5)(��#ــــ� ــــــ�!ـ'ــــــ ــ3ــــ���ـــــــ   )ــ�ـــــ��ــ(2 ــــــــ�! *'��1
ــــ�#"ــــ� ��0ــ

9
8ـــ� �67"��! ـــــ���(��:'� ;
.�. )  
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ـــــــB %��ــــ
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; �':��)�)ـــــ2 ��?ـ�ــــــــ	.�. ) 
; �':��)ـــــ��(��Gــــ; ��?�#   .�. )  
� &4�5)ـــــ(��#� ـــــB ��� ـــــJK �#ــــ*

 ( ��ـــــــــ� )ـ�ــــ� ������(ــــــــ���ــــــــ
��� �)ـــــــــ(��:=�� LK ـــــ� ��#ـــــ� �0ــــــ
�&� �)ـــــــــ(�� � ـــــــــــ& '�ـــــ�' �ــــــــ

 4���ُ) -(6&! �   &�4ـــــM! Nـــ� +�
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0
�  �ــN '�ــQ � ـــ���� �4 ــ�>0
�)- (��� 
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ــ$ 'ـــ%����'* Bــ
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��� ـــــــS �����ـــــ� ����ـــــ�0
5� ــــــ� ���"ــــــ�0 Tـــــــ(����!ـــــــ�( � 

 �A)ـــــ(�/@ �Uــــــ2 '���ــــــ� ���� ـــــ�0
 �A)ـــــ(�/@� ـــــ� ��#��0ـــــ� ��?�%ـــــ�0

 & ـــــــB -")ـــــN �#ـــــ-��G#(  B )ــــ(
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�(#�) - (��� 	ـــــ�  &(ـــــ� �K6ــــ��� 
5 �) -(��
�B  �!� ــــ� ��0ـــB �0ـــــ�>&<#�� 

   V!0ــــــــــــ�� Bـــــــ� 'ـــــ
'E(ــــــ���=:��)  


� )( �6ـــ��5 +ـــ&�5 ��"�
�ــ� )�G �' / D��<�  

  (�/@ــــــ�A)��1ــ��  ��0 ��#ــ�E&�� LK(ـ� 

 (6&! ـ�/ �0?ــ�4)�0ــ� �����ــــ�4 *'��1
ـــــ2 

Hـ'�W �
ــB )�0ـ� ��>= ــ= �&6ـG#(  ( Xـ=</

 � )ـــــ(�� �4 ـــ� �����ــN �0ـــ� *���6
ــ�)
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"Cــــ(��> �ـــــــ� ��:)0ـــــ D��– � ـــ���(�  

 �� )ــــ*(�)" –��D ـــــ(��>��ــــــ� ��
�6ــــ��+

  �)ـ��#>&5  –&! �ـ(Y  6 ـ�, ���� ــ� -�ـــ���

  ��D )ــــــ(��> ـــ	ـ�4  &(ــــ� 6)
�ــــ�9ـــ

  ( ��ــــــــ� )���ــــــــــــN �'& 1?ــــــــــ�� 
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������ـــ�:  ��� ��
 �ـــــ���  !
  &�%ــــــــ�$ ���#ـــــــــ�   �  "�ـــــــ

  
  تونــــس –ـةالعلــوم النفسيــة العربيــةإصــدار مؤسسـ
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�2022 �شتــــــــــــــــــــــاء�  �� �  

 

ـــــك بـــــــدري... رائــــــــد التأصيــــــــل    الملف: �بمــن ُجحــــــر الضـــــــ  واالنعتــــــاقمالـ �

 

 �

�7  اتــــــــــاث ودراســــــــــأبحزء األول ...  ــــــــــالج 

 8ســــــم النفــــي لعلــــــل اإلسالمــــــي للتأصيــــــــ... األب الروح(رحمة هللا)دري  ـر بــك بابكــــــمالة: ـــفتتاحيـــاإل 

�عــــــــالصنيم  ـــــــح ابراهيــــــــصال   

�10رةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة والمسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري... السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بابكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال 

�عــــــــم الصنيـــــــح ابراهيــــــــصال 

�13يــــــــــمه العلــــــــة وإنتاجــــــــه العمليــــة ومسيرتــــه الذاتيــــــــة في سيرتــــــــراءة تحليليــــــــق دري...ــــــــب كـــــــــمال 

�انــــــــــد سليمـــــــــر أحمــــــــــــالس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري وتوطيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفـ �23ســــ

�ةـــــــــارون الخليفـــــــــر  هـــــــعم 

 
Islamic Psychology for World Civilization: Reflections on Prof.
Malik Badri's book "Dilemma of Muslim Psychologist." 

33�

 Nuruddin Al Akbar1�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعال  ...دريــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واإلنســــــــــــــ �40انـــــ

�حـر الصبيـن ناصـه بـداللـعب 

 46يــــــــــــــــــانح النّفســــــــــــــــــن المصطلـــــــــــــه مــــــــــــــــــه اللـــــــــــــدري رحمـــــــــــــك بـــــــــــــمال فـــــــــــــي موقـــــــــــــراءة فــــــــــــــــق 

�يــــــــــــالطارق ه  ــــــــــالل دــــــــــعب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاط  ... دري؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بـ  50رةــــــــ

�رــــــــد الجابــــــن حمـــــد بــــــخال 

 53ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفـــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أسلمــــــــــــــــودات فــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري... مجهـــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــمال 

� ودـــــــــد محمـــــــــام محمــــــــــإلما 

�   ـــاالتــــــــــــمقـات  ـــــــــــــــمقتطف 

�57(مقتطفـات)ةــــــــات االسالميــــــــي الجامعـــــــــس فـــــــــــم النفـــــــج علـــــي لمناهــــــل االسالمـــــا التأصيـــــن قضايــــــم 

�دريـــــــــــــر بـــــــــــــك بابكــــــــــــمال 

ــــم النفــــــــــــــــــــــس اإلكلينيكــــــــــ  ـــــــــــــــي عالمنــــــــــــــــــــــا المتغيّــــــــــــــــــــــرـــــــــــــمستقبـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــ  66(مقتطفـات) ي فــ

�دريـــــــــــــر بـــــــــــــك بابكــــــــــــمال 

 �

 69 يــــــةفيديو   محاضراتو   ، لقـاءاتومعجمية مكتبية  إصداراتي..  ــــــــــزء الثانــــــــــالج 

 70نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المسلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأزمــــــ 

�دريـــــــــــــر بـــــــــــــك بابكــــــــــــمالتأليــــــــــــف:  

�منــــــــى كنتبـــــاي أبـــو قرجــــــــةترجمــــــــــــة:  

 84رة قرونــــــر من عشــــــي سبق عصره بأكثــــــي: عالم نفسانــــــدان واألنفس أبو زيد البلخــــــح األبــــــالمص 

 & مصطفى عشوي  مالـــــك بـــــــدري: تقديــــــــــم ودراســـــــــة 
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�2022 �شتــــــــــــــــــــــاء�  �� �  

 �93زي )ـــــــــــــــدارا النكليـــــــــــــــ( االصالنـفـــــــــــــــــــــــس    بــــــــــــــــوم وطــــــــــــــــي علـــــــــــــــــ" فــ  الموّحــــــــــــــدــم "  ــــــــــــــــــالمعجـ 

 �دري  ــــــك بــــــمال –ةـــــــد عكاشــــــأحم  اف:ـاشــــر 

 �ي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال التركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم  داد:ــــــــــــــــــاع 

 �فـارس كمال نظمي   –وليد سرحان مراجعـــة: 

 �95علـــى الويــب  ةـــــفيديويــــ رات  ـــــــــمحاضو   اءاتـــــــــــــقروابــــــط لدري.... ــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــك بابكـــــــــــــــــــــــــمال 

 �عــــــــم الصنيـــــــح ابراهيــــــــصال:إعــــــــــــــــــداد 

 � 

 �100  وشهادات فــــــي حــــق العالــــم  الراحـــــــل  كلمات التأبين. ..ثالــــــــــث  الزء  ــــــــــــــالج 

 �101ســـــــــــــــــــــــوم النفــــــــالم علـــــــــــــــــــــــا من اعـــــــــــــــــــــــمد علَ ـــــــــــــــــــــــقي  يفـــــــــــــــــــــــي و االسالمـــــــــــــــــــــــم العربـــــــــــــــــــــــالعال 

 �يـــــــــــــــــــــــــــال التركـــــــــــــــــــــــــــجم 

 �102ر...ـــــــــــا ذي البشائـــــــــوِن الُمحيَّ ـــــــــــاك ياميمــــدا نلقـــدري... وغــــك بـــر مالــال البروفيســــــاذ االجيـــــاست 

 �هــــــــــــــــــر طــــــــــــــر بشيــــــــــــالزبي 

 �104ــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التأبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري... كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بابكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال 

 �ودـــــــحمد مـــــــام محمـــــــــــإلما 

 � 

 �111  مالـــــك بـــــدري وشبكـــــة العلـــــوم النفسيـــــة العربيـــــةالجزء الرابع ...  

 �112" ةــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــوم النفسيــــــــــــــــالعلة  ــــــــــــــــــــشبك ي لــ "ــــــــــــــــــــــل الذهبــــــــــــــــي  السجـــــــــــــف  هـــــــــــــــــتدويناتــ 

 �114ــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشبكـــــن  ـــــــــــمـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكريــالز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوائــــ 

 �115" ةــــــــــــــــة العربيــــــــــــــوم النفسيــــــــــــالعل  ةـــــــــــشبك ة على "ــــــــة الرقميــــــــة والمعجميـــــــدارات المكتبيــــــــصالا 

 �116" ةـــــــــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــــوم النفسيــــــــــــــــــــــــــة العلـــــــــــــــــــــــــــشبكـع  "ــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــالت المتبـــادلـــــــــــــــــــــمراسال 

 �يـــــــــــــال التركــــــــداد: جمــــــــاع 

 � 

 �127  هـــــــــــات مــــــن حياتـــــــــــمحط :... ألبـــــــــــــوم صـــــــــــــور  ســــــــــالخامالجـــــــــــزء   

 � 

 �  دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ومقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 

 �134ــــــــن األطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــوء المعاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مضحايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــ حقـائــــــــــــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــــــول 

 �خالـــــد إبراهيــــم الفخرانــــي 

 �138ــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــم ؟ـــــــــــم ؟هـــــــــــــــل الفرضيــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــم ؟ وهــــــــــــــــــل المعاينـــــــــمـــــــــــــاذا يبحـــــــــــــــــــــث العلـــــــــــ 

 �بشيــــــــــــــــــــــــــــــــر معمريـــــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــ   �142ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا!!ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــا حولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللغــــــــــــــــــ

 �صــــــــــــــــــادق السامرائـــــــــــــــــي 

 �147 عـــــــــــض خصوصيـــــــــــــــــــــــــات اللغـــــــــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــــــــةأيـــــــــــــــــة منهجيــــــــــــــــــة للتدريـــــــــــــس فـــــــــي ظـــــــــــــــــل ب 

 �الغالــــــــــــــــــــــــــي أحرشــــــــــــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ل سيكولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   �150ـــــــــــــــــــــــرة واللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �موســــــــــــــــــــــــــــى الزعبــــــــــــــــــــــــي 
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�2022 �شتــــــــــــــــــــــاء�  �� �  

 �  ةـــــــــــــــــــــــــــحديثـــــإصـــــــــــــــــــــــــــدارات نفسانيــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 �153اتـــــــــــاة  والحتميـــــــــــــــي المعانـــــــــــــــة وفـــــــــــــــوالتقـاعدي ةــــــــــد الشيخوخـــــــــــــــعن وِّ ـــــــــــــــِس النمـــــــــــــــم نفـــــــــــــــعل 

 �ـــــورـــــــــــــــــــــــــــــــــــي زيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلــــــ 

 �ـــورــــــــــــــــــــي  زيعــــــــــــا علـــــــــــــــــــزكري 

 �159اريــــــــــــــــــــــاب االنتحـــــــــــــــــــــــم اإلرهـــــــــــــــــــــــول فهـــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــة نفسيـــــــــــــــــــــــــــدارس ...ونـــــــــــــــــــــــــنـتـحـارياال 

 �دالـاس ك. مانـو مانار  ـدش كومـأب :تأليف   

 �معن عبدالباري قـاسم صالح إشراف ومراجعة: 

 �182د  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج وفرويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسائــ 

 �نــــــــــــــــــــــــــــــــرة حســــــــــــــــــــــــــــــــــزه ترجمة: 

 �معن عبدالباري قـاسم صالح عرض وتلخيص : 

 �188ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األم ولغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لغـــــــــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطفــ 

 �المــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــخال 

 �194ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمراهقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطفولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصح 

 �وانــــــــــــــــل رضــــــــــــــــر جميـــــــــــــــــــسام 
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    رائــــــــد التأصيــــــــل واالنعتــــــاق مــن ُجحــــــر الضـــــــب     مالــــــك بـــــــدري... الملــــف: 
 

     

  

ــــدري... الملف: ـــــك بـــ   مالـ
ــد التأصيـ  ـــ ــ ـــب     رائـ ــ ـــر الضــ ــ ــاق مــن جُحـ ــ ــل واالنعتــ ــ   ـــ

  عـــــــم الصنيـــــــح إبراهيـــــــصالراف: ـــــــإش
                                        

  أبحاث ودراساتالجزء األول ...
                                        

سـم النفـي لعلــــل اإلسالمـــي للتأصيــــ... األب الروح(رحمة هللا)دري  ــــر بــــك بابكــــمالــة: ـــــــــــــفتتاحيـالإ
عــــــــم الصنيـــــــح ابراهيــــــــصال

رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة والمسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري... السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بابكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال
عــــــــم الصنيـــــــح ابراهيــــــــصال

يــــــــه العلمــــــــة وإنتاجــــــــه العمليــــة ومسيرتــــه الذاتيــــــــة في سيرتــــــــراءة تحليليــــــــق دري...ــــــــب كـــــــــمال
انــــــــــد سليمـــــــــر أحمــــــــــــالس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري وتوطيــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفـ   ســــ
ةـــــــــارون الخليفـــــــــر  هـــــــمع

Islamic Psychology for World Civilization: Reflections on Prof. 
Malik Badri's book "Dilemma of Muslim Psychologist."

Nuruddin Al Akbar  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعال  ...دريــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واإلنســــــــــــــــــــــ  انــــــــــــــــــــــ

حـر الصبيـن ناصـه بـداللـعب
يــــــــــــــــــانح الّنفســــــــــــــــــن المصطلـــــــــه مــــــــــــــــــه اللـــــــــــــدري رحمـــــــــــــك بـــــــــــــمال فـــــــــــــي موقـــــــــــــراءة فــــــــــــــــــق

يــــــــــــالطارق ه  ــــــــــالل دــــــــــعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة قصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاط  ... دري؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بـ رةــــــــ

رــــــــد الجابــــــن حمـــــد بــــــخال
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم النفـــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أسلمــــــــــــــــودات فـــــــــــــــــــــــــــــدري... مجهـــــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــــمال

 ودـــــــــد محمـــــــــام محمــــــــــلإلم

  االت  ــــــــــــــــات مقـــــــــــــــــــــمقتطف
(مقتطفـات)ةــــــــات االسالميــــــــي الجامعــــــــــس فـــــــــم النفـــــــج علـــــي لمناهــــــل االسالمـــــا التأصيـــــن قضايــــــم

دريـــــــــــــر بـــــــــــــك بابكــــــــــــمال
ـــــــــــــــي عالمنــــــــــــــــــــــا المتغيّــــمستقبـــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــ ـــــــــــــــس اإلكلينيكـــــــــــــــــــــي فــ (مقتطفـات) ــــــــــــــــــرـــم النفـــــــ

دريـــــــــــــر بـــــــــــــك بابكــــــــــــمال
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     االفتتاحيــــــــــة
  ب الروحي للتأصيل اإلسالمي لعلم النفس... األ(رحمة هللا)مالك بابكر بدري  

  (إصدار خاص من الشبكة العربية للعلوم النفسية بمناسبة مرور عام على وفـاته)
  

 صالح ابراهيم الصنيع
  السعودية  الرياض،  –استاذ علم النفس  

          drssanie@hotmail.com 

     
 

 رب العالمين والصالة والسالم على نبينا دمحم وآله وصحبه الحمد �

 ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

يعتبر األستاذ الدكتور مالك بابكر بدري (رحمة هللا) أحد أعالم 

علماء النفس العرب والمسلمين، واألب الروحي للتأصيل اإلسالمي لعلم 

العربية ومبادرة  النفس، ولهذه المكانة رأت شبكة العلوم النفسية

من رئيسها الدكتور جمال التركي، القيام بإصدار خاص عن المرحوم 

 .بمرور عام على وفاته، وسعدت باإلشراف على هذا اإلصدار

 

وق� سع�ت ب�ؤ&ة األس"اذ ال��"!ر مال  ب�ر� ع��ما ��� �ال�ًا في ال��حلة ال�ام�
ة �ق�� عل� 
حال
ًا) ع��ما عق� الق�� ن�وة (عل� ال�ف0 واإلسالم) في الف"�ة  ال�ف0 ��امعة ال�&اض (جامعة ال�ل  سع!د

م. وق�م �IJًا �ع�!ان: دور اإلسالم ١٩٧٨أك"!�C  ١٨- ١٤ه ال�!اف@ ١٣٩٨ذو القع�ة  ١٦- ١٢م8 
ال�ف�ي ال�وحي في م�اع�ة م8 ی�م�!ن ال��R م8 ال��ل�8L. وم8 هQه ال��وة ب�أ اه"�امي �ال"أصLل 

� ت!ال� مXاه�اتي لألس"اذ ال��"!ر مال  ب�ر�، فع��م نقل� ع�لي م8 جامعة اإلسالمي لعل� ال�ف0، ث
ال�ل  سع!د إلى جامعة اإلمام دمحم ب8 سع!د اإلسالم
ة، عق�ت في جامعة اإلمام ن�وة (ال"أصLل 


ه مال  ب�ر� وق�م �J_ �ع�!ان: ١٩٨٧ه ال�!اف@ ١٤٠٧اإلسالمي للعل!م االج"�ا\
ة عام a م، شارك

ة مع أس"اذنا مال ، ودارت خdة مق"�حة ألgت ��ل�ات جان�سل�ة عل� ال�ف0، وخالل ی!مي ال��وة سع

ح!ارات ح!ل ال"أصLل وشjونه، وم8 ن"اج ذل  أن �!رنا مق�رات ال"أصLل في الdRة ال�راسة لق�� عل� 
ال�ف0 ل"�nح ثالثة مق�رات (ك�� وق"ها رئ
0 ل��ة خod الق��) ل"�nح: ال"�اث ال�ف�ي ع�� عل�اء 

ل��ل�8L/ ال��خل إلى ال"أصLل اإلسالمي لعل� ال�ف0/ دراسات في ال"أصLل اإلسالمي لعل� ال�ف0. وجاء ا
 اللقاء �ه م�ة تال
ة في مjت�� في ال�امعة اإلسالمي العال�
ة ��الsL&ا: 

International Seminar on Counseling and Psychotherapy  
An Islamic Perspective. Department of Psychology, International Islamic 

University, Malaysia, 15-17/8/1997. 
وفي نها�ة هQا ال�jت�� تأس�� ال�ا�dة العال�
ة لعل�اء ال�ف0 ال��ل�8L وت� ان"Jاب األس"اذ ال��"!ر  

Lة لعل�اء ال�ف0 ال��ل�
8 مال  ب�ر� أول رئ
0 لها. ث� ال"ق�L �ه في ال�jت�� الIاني لل�ا�dة العال�
�ة في الف"�ة J"ة ال�
Cولة اإلمارات الع��م. و�لف� م8 قgل ق���ا ٢٠٠٩ف�gای�  ٤- ��٢�ی�ة الXارقة ب

 ل�ئاسة الل��ة العل�
ة ألول ن�وة دول
ة للق�� ت�J ع�!ان: أق�ام عل� ال�ف0 في مjس�ات ال"عل
� العالي 

سعدت برؤية األستاذ الدكتور  
مالك بدري عندما كنت طالباً  

المرحلة الجامعية بقسم علم    في
النفس بجامعة الرياض (جامعة  
الملك سعود حالياً) عندما عقد  
القسم ندوة (علم النفس واإلسالم) 

ذو القعدة   ١٦- ١٢في الفترة من  
أكتوبر    ١٨- ١٤ه الموافق  ١٣٩٨

م. وقدم بحثاً بعنوان: دور  ١٩٧٨
اإلسالم النفسي الروحي في  
مساعدة من يدمنون الخمر من  

لمينالمس
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ع أول  ١٥- ١٤!اقع واس"�Xاف ال��"قgل، في الف"�ة ال�ع!د�ة: الCمارس  ١٢- ١١ه ال�!اف@ ١٤٣٠ر
٢٠٠٩ �Jة ت
م، وح�ص� أن ت�!ن ال�ل�ة االف""اح
ة ألس"اذنا مال  ب�ر�، وح�� والقى ال�ل�ة االف""اح


ه مع �ع� gة. و�ان ل�ا معه جل�ات جان
ع�!ان: �
� ال�Lgل إلى أسل�ة مق�رات عل� ال�ف0 ال�ام�
�ان وغ�Lه�، زمLJر صالح الل!"���العs&s ال� 
�Xي والgر ع!"��
ح والgnهللا ال�gر ع!"��الء الق�� وم�ه� ال

واس"ف�نا م8 مع8L عل�ه. ث� جاءت ال��وة ال�ول
ة الIان
ة للق�� ت�J ع�!ان: عل� ال�ف0 وت8LnJ ال�Xاب 

ع الIاني  ٤- ٣في ع�n الع!ل�ة، في الف"�ة م8 Cای�  ١٤- ١٣ه ال�!اف@ ١٤٣٤ر�gم، وح�ص� ٢٠١٣ف

على دع!ة أس"اذنا ال��"!ر مال  ب�ر�، وح�� وق�م �IJًا �ع�!ان: ح�ا�ة ال�Xاب م8 م�ض اإلی�ز، وسع�نا 

ة معه خالل ی!مي ال��وة، حL_ دارت نقاشات ح!ل ال"أصLل اإلسالمي في gل  ب�ع� ال�ل�ات ال�انQك

�ه في ال��"�£ العال�ي األول لل"�امل ال�ع�في و¢سالم
ة  العال� اإلسالمي وأه�
ة تعs&sها. وجاء اللقاء ال"الي
أغ�0d  ٢٥- ٢٣ال�ع�فة اإلن�ان
ة ال�¤"��ة في ال�امعة اإلسالم
ة العال�
ة في مالsL&ا في الف"�ة م8 

م. وزرته في مق� ��سي اب8 خل�ون ل"أصLل عل� ال�ف0 في ال�امعة، وع�ف�ا على جه!د ال��سي في ٢٠١٣
 ��نا في لقاءتي �أس"اذنا ال��"!ر مال  ب�ر� رح�ة هللا.م�اله. هQا �ع� ما ح

وه! مع�وف �اه"�امه ���
ع الdالب والdال�ات واألساتQة واألس"اذات ���ال ال"nR¥ م8 �ل 
 ال���
ات وحIه� على اإلسهام في جه!د ال"أصLل، ف�sاه هللا ع8 ال��
ع خ�L ال�sاء.

� ثالثة أق�ام: األول س�Lة ذا!J� ار��ی! ل�قا�الت وهQا اإلصLالت ف
ت
ة، والIاني قال!ا ع�ه، والIال_ ت��

ه a @Jومل ،(oه فق
له أو ع�ه في ق�!ات ومjت��ات ون�وات (وفي األق�ام الIالثة ما اس"dع�ا ال!ص!ل إل

 .�Lع ل�ل خ
� األدنى ال�dل!ب، وف@ هللا ال��Jص!ر �ع� أغلفة �"�ه. ون"��ى أن ن�!ن وف�نا ال 

التأصيل في الخطة  طورنا مقررات  
الدراسة لقسم علم النفس لتصبح  
ثالثة مقررات (كنت وقتها رئيس  
لجنة خطط القسم) لتصبح: التراث  
النفسي عند علماء المسلمين/  
المدخل إلى التأصيل اإلسالمي  
لعلم النفس/ دراسات في  
التأصيل اإلسالمي لعلم النفس

هو معروف باهتمامه بجميع  
ألساتذة  الطالب والطالبات وا

واألستاذات بمجال التخصص من  
كل الجنسيات وحثهم على اإلسهام  
في جهود التأصيل، فجزاه هللا  
عن الجميع خير الجزاء

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )الحادي عشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 19... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة لذهبيا الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل

pdfhttp://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetGoldBook.  
  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

Bassaaer Nafssania: N°36  Winter  2022    :2022شتـــــــاء   36الـعــــدد  بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

9  � �


	بصائر نفسانية: العدد 36 شتاء  2022
	الفهرس
	الملف:  مالك بدري... رائد التأصيل والانعتاق من جُحر الضب     
	الجزء الأول ... أبحاث ودراسات
	الإفتتاحية: مالك بابكر بدري (رحمة الله)... الأب الروحي للتأصيل الإسلامي لعلم النفس



