
AssociationAssociationAssociationAssociation  ������������������������� �

 

	�������
���������������א�	�����������������ط��������و�
�������د���  
Abu Dhabi Psychiatry clubAbu Dhabi Psychiatry clubAbu Dhabi Psychiatry clubAbu Dhabi Psychiatry club    

Club de psychiatrie d’Abu DhabiClub de psychiatrie d’Abu DhabiClub de psychiatrie d’Abu DhabiClub de psychiatrie d’Abu Dhabi    

� �
 
 

www.arabpsynet.com/Associations/AbuDhabiPsyClub.ass.pdf  
     

  

Launched: 

Abu Dhabi Psychiatry club was established in March 2008 

Location: 

Abu Dhabi: Behavioral Sciences Pavilion , Sheikh Khalifa 
Medical City . 

Behavioral Sciences Pavilion  , Al Ain hospital  ,Al Ain city: 

Administrive Authority : 
Supervisor : Prof Tariq Al Habeeb ; professor and consultant 

psychiatrist  And advisor , Abu Dhabi , health authority. 

Deputy supervisor: : Abu Dhabi area : Dr.Maha Al Ameri, 
Director of behavioral sciences pavilion , sheikh Khalifa  medical 
city , Abu Dhabi. 

Deputy supervisor: Al-Ain Area  : Dr.moza al saboobsi 
Consultant psychiatrist , , head department of psychiatry ,    Al-
Ain hospital , Al-Ain. 

Chairperson :Dr.Fatema al Mansoori ,Specialist psychiatrist 
,Abu Dhabi  

Deputy chairperson : Dr. Ganem Al hassani , Specialist 
psychiatrist , Al-Ain 

Secretary : Moza Saeed Al Muhairbi . Abu Dhabi 

Aim: 

*To make Abu Dhabi Emirate a known recognized scientific 
center in psychiatry world wide. 

Goals  

*Arranging educational CME events , Workshops & 
Conferences in both Abu Dhabi & Al- Ain on international 
and local levels. 

*Providing psychiatrists with latest updates in psychiatry.  

* Discussing controversial issues in psychiatry and applying 
them on practical grounds . 

* Increasing awareness of psychiatry and its services among 
general practitioners . 

*Getting psychiatrists in the Arab and Gulf countries closer 
by inviting them as speakers and arranging 
videoconferencing scientific activities between Gulf countries 
and Emirate of Abu Dhabi 

*public psychoeducation. 

ر�ـــــ
 ا�����ـــــ� �   
   2008مارس  تأسس نادي أبو ظبي لطب النفسي

نــــــــــــــــا���   
   .العلوم السلوكية ، مدينة الشيخ خليفة الطبية قسم:  أبو ظبي

    :العلوم السلوكية ، مستشفى العين ، والعين المدينة قسم           

  ـــ�ـــــــ� ا�دار�ــــــــــــــ����ا
ستاذ الدكتور طارق حبيب ، أستاذ واستشاري الطب األ:  ا����ف

   .النفسي ومستشار وأبو ظبي وهيئة الصحة

�� ا����ف� ���  !�العامري ، مدير جناح العلوم مهى . د : �
  السلوكية ، ومدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي

 ����ا����ف  "�#�استشاري الطب النفسي ،  مزة السابوسي. د  : 
   .م الطب النفسي مستشفى العين ، والعينرئيس قس

  .، أبو ظبي الطب النفسي ةالمنصوري ، أخصائي فاطمة.د : ا�����

�� ا������  .الدكتور غانم الحسني ص أخصائي نفساني ، العين:  

  .أبو ظبي .المحيربي سعيد موزة:  ��������

   ا��#�ــــــــــــــــ&ة فا&ــــــــــــــــها$

   .في مجال الطب النفسي عالميا به معترف اأبوظبي مركزا علمي إمارةأن تكون    

  ـــ�ـــا�)���ـــــــ &افــــــــــــــا$ه
التعليم الطبي المستمر للتربية وورش العمل  تنظيم ندوات *

   .والمؤتمرات في كل من أبو ظبي والعين على الصعيدين الدولي والمحلي

   .ديثات في مجال الطب النفسيتوفير أطباء نفسيين مع آخر التح *

مناقشة القضايا المثيرة للجدل في مجال الطب النفسي وتطبيقها  *
   .ألسباب عملية

  زيادة الوعي النفسي والخدمات التي يقدمها بين الممارسين العامين *

العالم العربي ودول الخليج أقرب  مناألطباء النفسيين  دعوة *
قد المؤتمرات بالفيديو األنشطة العلمية بين دول وترتيب ع حاضرينكم

  الخليج وإمارة أبوظبي

 .العامةالتربية النفسية *
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