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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

������ �	
�� � �
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�� � �
������� ���	�� ������� ������������ �	
�� � �
������� ���	�� ������� ������������ �	
�� � �
������� ���	�� ������� ������        
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
المؤتمر الحادي عشر "يشرفني التواصل معكم شاكرا لكم التهنئة بنجاح      

) . م 2010ر ديسمب 10- 9- 8الخرطوم أيام  ( "التحاد األطباء النفسانيين العرب
 البالد العربيةو الذي كان جامعاً لألطباء النفسانيين العرب، سواء الممارسين في 

، و الذي شكّل تظاهرة علمية بمستوى دولي و حدث  اجتماعي راق خارجهاأو  
  .نجح السودان بامتياز في تنظيمه بشهادة جميع المشاركين، فالحمد هللا

 
التحاد األطباء " نعقاد اجتماع الجمعية العمومية و انه ليسعدني احاطتكم علما ا     

بحضور أطباء ممثلين لثالثة عشر دولة على هامش المؤتمر  "النفسانيين العرب
الي جاءت  للجنة التنفيذيةأعضاء  و انتخاب تأسيس الرئاسة الفخرية عربية،  تم فيه 

  :كالتالي
  ةـــة التنفيذيـــاءاللجنـــأعض

 )مصر(أحمد عكاشه . د.أ :)يشرفـ(ري الفخـس الرئي
 )السودان(عبد اهللا عبد الرحمن . د.أ :الرئيــــــــــس
 )السعودية(عبد الرزاق الحمد . د.أ :األميــــن العــــام

 )مصر(ممتاز عبد الوهاب . د.أ :1 األميـن العـام المساعـد

 )تونس(جمال التركى . د.أ : 2 األميـن العـام المساعـد
 )مصر(مصطفى شاهين . د.أ :أميـــن الصنـــدوق

 ) العراق(نعمان على .د.أ :شــار المؤتمــراتمست
 ) مصر(يسرى عبد المحسن . د.أ :المستشـــار العلمـــي

 )السودان(صالح هارون  . د.أ :مستشار  العالقات الدولية و العربية 
  )األردن(وليد سرحان  . د.أ :رئيس تحرير المجلة  العربية للطب النفسي

 

        ـــيـــيـــيـــيشرفشرفشرفشرفالرئيــس الالرئيــس الالرئيــس الالرئيــس ال

  )���(أ��
 	���� . د.أ
  2 9200908: ف  -  2 9200900:  ت

aokasha@internetegypt.com 

        ةةةةــــة التنفيذية التنفيذية التنفيذية التنفيذيــــاء اللجناء اللجناء اللجناء اللجنــــأعضأعضأعضأعض

  سسسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلرئيلرئيلرئيلرئياااا

 ا����� . د.أ�	 �
 ا�  )ا�! دان(	

  + 249183771211: ف
    249912391747: ت

a_abdelrahman53@hotmail.com  
 

        ام ام ام ام ــــــــــــــــن العن العن العن العــــــــــــــــاألمياألمياألمياألمي


 ا��زاق ا�'�
 . د.أ�  )ا�!, د+*(	
   4672558 -  4672365:ت

alhamad@ksu.edu.sa 
  

[       

        د د د د ــــام المساعام المساعام المساعام المساعــــن العن العن العن العــــاألمياألمياألمياألمي


 ا� ه�ب. د.أ�  )���( ���1ز 	
 27943204/ 27961709: ت

momtazabdel@yahoo.com 
 

        األميـن العـام المساعـد األميـن العـام المساعـد األميـن العـام المساعـد األميـن العـام المساعـد 

 )9 78(6��ل ا��1آ3 . د.أ
  74211227:.ف -74229805: ت

turky.jamel@gnet.tn 
 

 [ 

        دوقدوقدوقدوقــــــــــــن الصنن الصنن الصنن الصنــــــــــــأميأميأميأمي

  )���( ��>;3 ��ه:�. د.أ
  24010671:  ف -  22609965:ت

shahinmostafa@hotmail.com  
  

        رات رات رات رات ــــــــار المؤتمار المؤتمار المؤتمار المؤتمــــــــمستشمستشمستشمستش

   )ا�,�اق(8,��ن 	=3 .د.أ
        ييييــــــــــــار العلمار العلمار العلمار العلمــــــــــــالمستشالمستشالمستشالمستش


 ا��'!� . د.أ�  )���(+!�ى 	
         مستشار  العالقات الدولية و العربيةمستشار  العالقات الدولية و العربيةمستشار  العالقات الدولية و العربيةمستشار  العالقات الدولية و العربية

  )ا�! دان(  BCح ه�رون. د.أ
 رئيس تحرير المجلة  العربية للطب النفسيرئيس تحرير المجلة  العربية للطب النفسيرئيس تحرير المجلة  العربية للطب النفسيرئيس تحرير المجلة  العربية للطب النفسي

   )اEردن(  �D��نو�:
 . د.أ
        ققققــــــــــــــــس السابس السابس السابس السابــــــــــــالرئيالرئيالرئيالرئي

  )���(أ��
 	���*   . د.أ
 

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنسقالمنسقالمنسقالمنسق

        منسق األطباء العرب البريطانيين منسق األطباء العرب البريطانيين منسق األطباء العرب البريطانيين منسق األطباء العرب البريطانيين 


وح ا�,
ل. د.أ��  
        منسق األطباء العرب األمريكيين منسق األطباء العرب األمريكيين منسق األطباء العرب األمريكيين منسق األطباء العرب األمريكيين 

  �HDم ���1F . د.أ
        منسق األطباء العرب الفرنسيينمنسق األطباء العرب الفرنسيينمنسق األطباء العرب الفرنسيينمنسق األطباء العرب الفرنسيين

  أ��:� 8�J: س . د.أ
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  )مصر(عكاشة    أحمد. د.أ :الرئيـــس السابــــق
  

 المنسقــــــــــون
 ممدوح العدل. د.أ :منسق األطباء العرب البريطانيين
  سهام منتصر. د.أ :منسق األطباء العرب األمريكيين
  ألبير طانيوس. د.أ :منسق األطباء العرب الفرنسيين

  

  رؤســــاء الشعـــب

���	
�9 ر�� ���8 . د.أ   ا
��� و أ����ت ا
  ا���اق 
�
���ا�
ل ا����� وا��

#�  أ
��ة ��> ا�$; . د.أ  � ا  

�! و ا
	 أة��
� ا�
  ا��<�ب  �0د$� 4رى . د.أ   ا
�"#
#�$
�! ا��
� ا�

#� ه@�م را
� . د.أ   ا  
�%	&'	
�! ا��
� ا�
 ا���A>  . د.أ   ا�B �Cأ  �#
  

!( )
*! و ا+�
�! ا��
� ا�
  ا���اق  ��4�� ���� . د.أ ا
�- ى%
�! ا��
� ا�
��    ا�
 ;�	C  D��E اء%� �#
  

.���	
 ا����B G�H%ر . د.أ   �� �0/ ا�B �#
  
 ا�M%اد . د.أ  )اKد
�ن(  5#ء إ5&34ام ا
	#اد�B رق�E �#
  

�8��
. د.أ   ا:� ا9ت ا
�#م  و ا��
#� �Eرق أ  
 ����'���
وح ا��ل .د.أ  ا�> اض ا�
 ��0�A$��  

 ��	=%
  ���Hن  إ$�� آ�م . د.أ  ا
$?#ث ا
!���
 ا��زاق ا��9  . د.أ   ا
%�ج ا�B  �$%د�	ا�  

�����
�! و ا
A?� ا��
� ا�
  ا�	�%د$�  �Eرق ا�9��D . د.أ   ا
B3. و ا
����
ى . د.أ   ا
&C�3 ا
	$-  �! ا
%�ج اMا� S$T �0%U  

!$�

#�  ��Bد VW . د.أ   ا
&%=�� ا  

-& و�0Dا  )�
Eت و اAFE�0 '��ل ا���آ�  . د.أ   ا%U  
3��
�! و ا39Dاع و ا��
� ا�

#� $��9 ا���Xوى . د.أ   ا  

ت��H
�! )$  ا��
� ا�

#� �Yروق ��A>  . د.أ   ا   
 )�
���Cن . د.أ   ا
&? B  و ا   ا2ردن   و��

� ا���ارئ و ا�'�ارث��
ى . د.أ    �  *Fه  Kأ LMوا  ���  
   اإلمارات/مصر        مدحت الصباحى .د.أ                تأهيل المريض النفسى

  

      Z�8Hا�� �HMا�� ��T%U ��B ءًا�H�0% و�%$ \Y ه�ة����� ��Hا�� �&B���'ا \Y �9دU]� ����	2010$� ا� ^�U �Y �@4�H
 _�� 

�\ ا���0%ن �H%د��و�� ا��اول . آ��� AU%ر 
;ا�Xc#�ص  �&a و
� $����� ��� ���ا'�� Y �'�C\ آ�0^ ا��\ �`�9Uد ا2

 اد�� �Cت ا�����]$و�%ف HU@� ا�[�X . �9fل ��_ ا��[�eCت وا��<���وا���Hش ا��	��8_ أ�4ت ا�����M ا���%
�� ا���

�ً�Cc ��  .ا���
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:C، ز>�*�      ��
���C ا�c�1ت �MUوز�0 4 10%ن �����ا� Ag%اتا� Z&�a ا ،����� ;���A�
 i���� ��ً
 �
X ��Y�� 

 .ا�H���� ا���G و ا�#�د�4 اX2%ة ��وح ���HH ا����\ ا����ون وAU%$� و أوY �H0�E\ ا�8H	�� ا��9#

  
 

       �Bء، أ�<K
ي� ��1ما� ا�8H	���0; اE2��ء '��3 دB%ة �\ �@�ف إj0 ا� G&fراl ��4اواG&U�C ��� m� ا�9Ucد 
	��ة $�

aر%AUو و jBا .ا�����
      .ا�9Ucد �#��i���� o ا�i1 و3�M@U ا���� 3��M�i ا���8%ح ا���ب n&0 ا���Bد ��B ا��Vم 

�i�Bp آ�� \Y D$ا��� i'ا��� ��B i��8U 34%
 ��وح وا���i ا��%اiT و ا�ّ��Hء ا�&�دف ��9%ار 
�آVًا $1%ن ��C ا�9Ucد، 

�B��Mا� m���Uدئ و��ا��\ ا�� %Uا�H�s �&��B \Y ر%�� .و�%اj9f ا�9Ucد د

  
 

        C$� م&� �&
م أن �\ ا��9%ا ا
�-�، ر5�Uأ �tH&���� ا2خ ا�� V$V3 .د.أ ا��	Mأ ��-( �������f �$�g8�9د ا�U`� آ�� 

j'%Uأ j� i$VM� �1@ن و ا��Yا��� ��� j
4 ;

�ت X ����' �9دU`� \Y iv ،j���fن .د .أ ا�� و ر03( �&B -&
 ���أ�j ا

�$�9U "�='	
� ا
% ��9 ا�=
 ����

����Y; ��ن،ا� ر�3 زه�ء "ا j�w8� \Y ر%AU DA\ ا�	8Hو ا����\ ا� jBا��� �ً���B و 

 ا
?	3 ا
 زاق )$3 .د.أ أهxH ��آ  ،دو��ً�$M�� ��yا� j� �0�
2�� �

� CD	(  ا���0�y ����ة ا��� j�w��U ofا���0%ن �%ا \��� ا2

�9U`3 و )د���M� ء�wBأ �HMا�� �$Z�8Hاء ا��%� ;$Zا� �Bا G&��g�0أو ا   ;$Zاا�%�g�0ا2و�� ����ة ا. 

 

      C:�� ا��#ة ا�Bإ، اs ة ��\ن���آ \Y G10و��U �H�
 وإ�اء اUc#�ل ��U \Yددوا أc وأ
�\ ���HH، ا����ون '	%ر 
 و 

 . اzراء وU��دل ا��@%رة

���������������� ��� ���� ���� ���� � !"!"!"!" #$
%��#$
%��#$
%��#$
%�� ��&�'(���&�'(���&�'(���&�'(� )*+%��)*+%��)*+%��)*+%�� ,��-��,��-��,��-��,��-�� ,�$����,�$����,�$����,�$����         ./ 0%�1 � )�2 !" � ./ 0%�1 � )�2 !" � ./ 0%�1 � )�2 !" � ./ 0%�1 � )�2 !" �2011 
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30/12/2010  
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