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  أعضاء اللجنة التنفيذية

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

aokasha35@gmail.com  

  :الرئيـــس
  )االمارات(   عادل أحمد كراني. د

drkarrani@yahoo.com  

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

turky.jamel@gnet.tn  

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

rihamr28@yahoo.com     

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

prof.alhabib@gmail.com  

  :أمين الصندوق
  )مصر(  مصطفى شاهين. د.أ 

shahinmostafa@hotmail.com  

  :مستشار المؤتمرات
  )السعودية(  أحمد الهادي. د

dr_alhadi@hotmail.com  

  :المستشار العلمي
  )قطر(  سهيلة غلوم. د 

suhailaghuloum@hotmail.com  

العربية للطب    رئيس تحرير المجلة

  :النفسي
  )األردن(  وليد سرحان. د.أ

Sarhan34@orange.jo  

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

fayekmd@gmail.com 

عضــــاء 

 مستشــــــــارون

   )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

commomtazabdel@yahoo. 
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