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 2016 -  2015 رؤساء الشعــب العلميـــة    

 السعودية -عبداهللا الداود  :القيم و أخالقيات المهنة شعبة -
aaldaoud@ksu.edu.sa 

  فلسطين –عبد العزيز موسى ثابت  :طب نفس األطفال والناشئة ةشعب -
abdelazizt@hotmail.com 

  العراق  –مهى يونس :فسية للمرأةنالصحة ال شعبة -
maha.younis@gmail.com 

 مصر  –وفاء عبد الحكيم البهائي :سي المجتمعىالطب النف شعبة -
wafaaelbahaey@yahoo.com 

 ماجد الياسري العراق :الصحة النفسية الشرعية و القضائية شعبة -
alyassiri@aol.com 

  مسقط –عمان –حامد السناوي :طب نفس المسنين شعبة -
senawi@squ.edu.om 

 السعودية  –سلطان الشهراني :إضطرابات النوم و اليقظة شعبة -
dr_sultan2@hotmail.com 

 السعودية -أحمد الهادي  :العالج النفسي الفردي شعبة -
dr_alhadi@hotmail.com 

 مصر - أحمد ضبيع  :العالج النفسي الجمعي شعبة -
dr.dobea@gmail.com 

 السعودية / سوريا  -خلدون مروة  :الدين و الصحة النفسية شعبة -
mkhmarwa@hotmail.co 

 السودان -عبد اهللا عبد الرحمان  :التعليم الطبى المستمر شعبة -
a_abdelrahman53@hotmail.co.uk 

  االمارات –عادل كراني :المعلوماتية و اإلتصاالت و النشر اإللكترونى شعبة -
drkarrani@yahoo.com 

  السعودية –محمد اليوسف  :الطب النفسي و اإلبداع و النقد شعبة -
dr.alyousef88@gmail.com 

  السعودية/ سوريا  –خلدون مروة  :الطب النفسى عبر الثقافات شعبة -
khmarwa@gmail.com  

  مصر –وائل ابوهندي  :اضطراب الطيف الوسواسي شعبة -
maganinposta@yahoo.com 

 قطر / سوريا  - مأمون مبيض :طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة شعبة - 
mobayed@hotmail.com 

  االمارات/مصر –مدحت الصباحي :تأهيل المريض النفسى شعبة -
medhatelsabbahy@gmail.com 

     

      

            

  :الرئيس الفخري الشرفي

  )مصر(  أحمد عكاشه. د.أ
aokasha35@gmail.com  

  :الرئيـــس

  )لبنان( شارل بدورة  
charlesb@dm.net.lb  

  :األمين العام

  )تونس(    جمال التركي
turky.jamel@gnet.tn  

  :األمين العام المساعد االول

  )مصر(   ممتاز عبد الوهاب. د.أ
momtazabdel@yahoo.com  

  :األمين العام المساعد الثاني

  )السعودية (    طارق الحبيب
abib@gmail.comprof.alh  

  :السابق الرئيـــس

  )االمارات(   عادل أحمد كراني. د
drkarrani@yahoo.com  

  :أمين الصندوق

  )مصر(  مصطفى شاهين
info@alwadihospital.com  

  :راتمستشار المؤتم

  )السعودية(  أحمد الهادي. د
dr_alhadi@hotmail.com  

  :المستشار العلمي

  )قطر(  سهيلة غلوم
suhailaghuloum@hotmail.com  

  :رئيس تحرير المجلة

  )األردن(   سرحان وليد
Sarhan34@orange.jo  

  :مستشــــــارال العضو 

  )السودان( عبد اهللا عبد الرحمن
a_abdelrahman53@ho tmail.com 
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  ممثلـــي االتحاد 
  

 فرنسا/ تونس –احمد العش : فرنسا -
ah.eleuch@gmail.com  

 )أمريكا/ ليبيا –عمر رضا: ات المتحدةالوالي -
redaom@yahoo.com  

 )انقلترا/العراق –وليد خالد عبد الحميد : بريطانيا و ايرلندا -
wabdulhamid@aol.com   

  )السويد / العراق  – اويرياض البلد. د.أ: الدول االسكندنافية -
r.baldawi@orienthalsan.nu   

***   ***   ***   

  ارتباطــــات ذات صلـــة

   القانون االساسي لالتحاد
NewStatus.pdf-.com/Associations/AFP/AFPhttp://arabpsynet   

  االتحاد على الشبكة دليل انشطة
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

  المجلة العربية للطب النفسي
http://www.arabpsynet.com/Journals/ajp/index-ajp.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=44&controller=category&id_lang=3  
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