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 اللجنة التنفيذية 

  2018- 2017  رؤساء الشعب العلمية    

 مروان حسني. د  - شعبة  اضطرابات الشخصية  -

mariwan.husni@gmail.com 

 جواد التميمي. د  - اضطرابات الفصام  شعبة -

sudad.jawad@btinternet.com  

  عرفة الدجيلي. د  -شعبة  االضطرابات الوجدانية  -
@uokufa.edu.iqarafat.aldujaili  

 مدحت الصباحي. د . أ - شعبة  تأهيل المريض النفسي -

medhatelsabbahy@gmail.com 

 وليد عبد الحميد. د  -شعبة التعليم الطبي المستمر  -

d@aol.comwabdulhami  

  خلدون مروة. د  - شعبة  الدين ، الروحانيات و الصحة النفسية  -
khmarwa@gmail.com 

  قتيبة الجلبي. د  -شعبة  الصحة النفسية الشرعية و القضائية  -
leby@live.comcha 

  منى الرخاوي .د - شعبة  الطب النفسي االيقاعحيوي التطوري  -
mona@diwandaycenter.net 

  عبد العزيز موسى. د  -شعبة  طب نفس االطفال و الناشئة  -
abdelazizth@yahoo.com 

  مأمون مبيض. د  -شعبة  طب نفس الطوارئ و رعاية ضحايا الصدمة  -
mobayed@hotmail.com 

  وائل ابو هندي. د . أ -شعبة  القلق و اضطرابات الوسواس القهري  -
maganinposta@yahoo.com 

     مدحت الصباحي. د . أ -  النفسية شعبة  العجمية للمصطلحات -
medhatelsabbahy@gmail.com 

  سهيله غلوم. د . أ -  العقلي شعبة  الوصمة و المرض -

suhailaghuloum@hotmail.com 

  تحادالممثلـــي ا

 أمريكا/ العراق  –قتيبة الجلبي  - الواليات المتحدة -

chaleby@live.com 

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

wabdulhamid@aol.com  

  فرنسا/ الجزائر –  فريال قوسام لولي - فرنسا -
gferialouli@gmail.com  

   السويد/ العراق  –* رياض البلداوي. د.أ - الدول االسكندنافية -
r.baldawi@orienthalsan.se 

      

  :الرئيس الفخري الشرفي

  )مصر(  أحمد عكاشه
aokasha35@gmail.com  

  :الرئيـــس

  )االردن(  ناصر الدين الشريقي
nasser_shuriquie@yahoo.com   

  :الرئيسمستشار 

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

  )السعودية (    طارق الحبيب:األمين العام
prof.alhabib@gmail.com  

  :ألمين العاملمستشار االول لا

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

  :ألمين العاملمستشار الثاني لا

  )مصر(   ممتاز عبد الوهاب
momtazabdel@yahoo.com  

  :مالأمين ال

  )مصر(  وائل ابو هندي
maganinposta@yahoo.com   

  :مالأمين المستشار 

  )مصر(  مصطفى شاهين
ital.cominfo@alwadihosp  

  :مستشار المؤتمرات 

  )العراق( يونس مهى
maha.younis@gmail.com  

  :المستشار العلمي

   )السودان( عبد اهللا عبد الرحمن
a_abdelrahman53@hotmail.com  

  : شار  العالقات الدوليةمست

  )فلسطين( عبد العزيز ثابت
abdelazizt@hotmail.com  

  :لطب النفسيا  رئيس تحرير مجلة

  )األردن(   وليد سرحان
Sarhan34@orange.jo  

  :الطب النفسي   رير مجلةرئيس تحمشتشار 

  )قطر(   سهيلة غلوم        
suhailaghuloum@hotmail.com 
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