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  )0142-2013(  أعضاء اللجنة التنفيذية التحاد االطباء النفسيين العرب
 

  :الرئيس الفخري الشرفي               
  )مصر(   أحمد عكاشه. د.أ

aokasha35@gmail.com  

  :الرئيـــس
  )االمارات(    عادل أحمد كراني. د

drkarrani@yahoo.com  

  :العام األمين
  )تونس(    جمال التركي. د.أ 

turky.jamel@gnet.tn  

  :األمين العام المساعد االول
  )مصر(  يسري عبدالمحسن. د.أ

rihamr28@yahoo.com     

  :الثاني األمين العام المساعد
  )السعودية (   طارق الحبيب. د.أ

prof.alhabib@gmail.com     
  :أمين الصندوق

  )مصر(  مصطفى شاهين. د.أ 
info@alwadihospital.com 

  :مراتمستشار المؤت
  )السعودية(  أحمد الهادي. د

dr_alhadi@hotmail.com  

  :المستشار العلمي
  )قطر(  سهيلة غلوم. د 

suhailaghuloum@hotmail.com  

  :لعربية للطب النفسيا   رئيس تحرير المجلة
  )األردن(   وليد سرحان. د.أ

Sarhan34@orange.jo  

  :العالقات الدولية و العربية   مستشار
  )االمارات( محمد حسن فائق. د 

fayekmd@gmail.com  

  ــاء مستشــــــــارونأعضــ

   )السودان( عبد اهللا عبد الرحمن. د.أ
  الرئيس السابق لالتحاد

a_abdelrahman53@hotmail.com  

  )مصر(  ممتاز عبد الوهاب. د.أ
  السابق لالتحاد  االمين العام المساعد االول

momtazabdel52@yahoo.com 
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  بـــالشع اءــرؤس و ادــاالتح يــممثل ةــقائم

 

 ادـــــاالتح ممثلـــي

  فرنسا-
 )فرنسا/ تونس( – العش احمد

ahmed.eleuch@gmail.com  

  لمتحدةا الواليات -
 )أمريكا/ ليبيا( –رضا عمر

redaom@yahoo.com  

  ايرلندا و بريطانيا -
 )انقلترا/العراق( – الحميد عبد خالد وليد

wabdulhamid@aol.com  
 

  االسكندنافيةالدول -
  )دالسوي/ راق ـالع( – داويـاض البلـري

r.baldawi@orienthalsan.nu 

 العلميـــة الشعــب رؤساء

   المهنة أخالقيات و القيم شعبة. 1
 )السعودية( – الداود عبداهللا

aaldaoud@ksu.edu.sa  

   الناشئة األطفال و النفسي الطب شعبة2 .
 ) فلسطين (– ثابت موسى العزيز عبد

abdelazizt@hotmail.com  

   المرأة و النفسي الطب شعبة3.
  )العراق( –يونس مهى(

maha.younis@gmail.com  

   المجتمعى النفسي الطب شعبة5.
 ) مصر( –البهائي الحكيم عبد وفاء 

wafaaelbahaey@yahoo.com  

   الشرعى و القضائى النفسي الطب شعبة. 6
 )العراق( – الياسري ماجد

Alyassiri1000@gmail.com  

  المسنين نفس طب شعبة. 8
  )مسقط –عمان( –السناوي حامد الدكتور

senawi@squ.edu.om  

   اليقظة و النوم ضطراباتإ شعبة. 10

 )السعودية( –الشهراني سلطان
dr_sultan2@hotmail.com  

   الفردي النفسي العالج شعبة. 12

 )السعودية( – الهادي أحمد 
dr_alhadi@hotmail.com  

   الجمعي النفسي لعالجا شعبة. 13

 )مصر( – ضبيع أحمد. د 
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dr.dobea@gmail.com    

   النفسية الصحة و الدين شعبة. 14
 )السعودية/  سوريا( – مروة خلدون 

khmarwa@hotmail.com  

   المستمر بىالط التعليم شعبة. 16
 )السودان( – الرحمان عبد اهللا عبد

a_abdelrahman53@hotmail.co.uk  

   اإللكترونى النشر و اإلتصاالت و المعلوماتية شعبة. 17
 )االمارات( –كراني عادل

@yahoo.comdrkarrani  

   النقد و اإلبداع و النفسي الطب شعبة. 18

 )السعودية( – اليوسف محمد 
dr.alyousef88@gmail.com  

   الثقافات عبر النفسى الطب شعبة. 19
 )السعودية/  سوريا( – مروة خلدون

khmarwa@hotmail.com  

   القهري لوسواس ا اضطراب شعبة. 20
 )مصر( – ابوهندي وائل 

maganinposta@yahoo.com  

   الكوارث و الطوارئ نفسى طب شعبة .21
 ) قطر/  سوريا( – مبيض مأمون 

mobayed@hotmail.com  

   النفسى المريض تأهيل شعبة .22

 ) االمارات/مصر( –الصباحي مدحت
medhatelsabbahy@gmail.com  

 


