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الزميالت والزمالء املحرتمني،

الفكر والأخالق على امل�ضتوى الفردي �ضرورة  اإّن تناغمّية 
هي  وكذلك  وحداثي حقيقي،  �ضليم  لإيجاد جمتمع  حتمية 
الراأي  ل�ضواب  احتمال  دون  اأ�ضا�ضّية،  النف�ضية  ال�ضحة 
بني  وال�ضروري  الالزم  التكامل  حالة  لإيجاد  خطئه،  اأو 
العارمة  الفو�ضى  �ضلطة  حتت  بالذات  وحميطه،  الإن�ضان 
وال�ضغوط املرّكبة وحالة غياب امل�ضروع التي ميّر بها وطننا 

العربي حالّيا.ً 

ت�ضعى  �ضمولّية  روؤية  من  املهم  احلدث  هذا  ينطلق  ولذلك 
من  العربّية،  البلدان  يف  عام  �ضّحي  نف�ضي  مناخ  خللق 
خالل ح�ضور طّبي خمت�ص �ضاحب كفاءة عالية ومتمّيزة 
الرثي  املعريف  العلمي  التبادل  فر�ص  يتيح  املجال،  هذا  يف 
املدى،  طويلة  فاعلة  بربامج  للخروج  ويهدف  واملليء 
التحتية  النف�ضية والبنى  هدفها الرتقاء بخدمات ال�ضحة 
الرعاية  ب�ضيا�ضات  �ضمولها  لزوم  وتثبيت  بها  املرتبطة 
التاأمينية  التغطية  �ضمن  واإدراجها  العامة  ال�ضحّية 
النظرة  ن�ضر  تبّني  اإىل  اأي�ضًا  بالإ�ضافة  املواطنني.  جلميع 
املر�ص  اجتاه  املجتمعات  �ضمن  والتوعوية  الت�ضحيحية 
النف�ضي وال�ضطراب العقلي للتوقف عن و�ضعه يف م�ضاحة 

العيب وعدم الكفاءة.

جميع  لتوحيد  دعوة  مبثابة  هو  املوؤمتر  هذا  فاإّن  وبالتايل 
مب�ضتقبل  ُتعنى  وعمل  فكر  مبنظومة  للخروج  اجلهود 
جوانبها،  جميع  من  العربي  الوطن  يف  النف�ضية  ال�ضحة 
الأ�ضا�ضّية  الّدعامة  والنفو�ص هو  العقول  باأن حترير  اميانًا 
الن�ضانية  واملدارك  الآفاق  فاّت�ضاع  بالأمم.  للنهو�ص 
الطّبي  والجناز  ال�ضاملة  والبحوث  العلمّية  باملنهجية 
ال�ضدع  لراأب  اأ�ضيلة  اإيجابّية  بنتائج  اإّل  يعود  لن  املتمّيز 

العربي والو�ضول اإىل ربيع عربي حقيقي ومثمر.

العربي  املوؤمتر  حل�ضور  اجلامع،  الأردن  يف  بكم  نرحب 
الرابع  الردين  املوؤمتر  و  النف�ضي  للطب  ع�ضر  الرابع 
ت�ضرين   ٢٢ اإىل   ٢٠ من  ان  عَمّ يف  املنعقد  النف�ضي،  للطب 
عربّية خاّلقة  وحدة  اإيجاد  على  لنعمل جميعًا   ،٢٠١٦ ل  اأَوّ

خمتلفة من خالل العلم والطب والإبداع.

الدكتور حمّمد حبا�شنة
رئي�ص اجلمعّية الأردنّية لالأطباء النف�ضيني

رئي�ص املوؤمتر

الربف�شور �شارل بّدورة 
رئي�ص احّتاد الأطباء النف�ضيني العرب

الربوف�شور اأحمد عكا�شة
مدير مركز منظمة ال�ضحة العاملية التعاوين للتدريب والبحث معهد 

الطب النف�ضي، جامعة عني �ضم�ص
رئي�ص اجلمعية امل�ضرّية للطب النف�ضي

رئي�ص فخري لالحتاد العربي لالأطّباء النف�ضّيني
رئي�ص اجلمعّية العاملّية للطب النف�ضي )٢٠٠٢ - ٢٠٠٥(

الأ�شدقاء والزمالء الأعّزاء،

الرتحيب  العرب  النف�ضّيني  الأطّباء  احّتاد  ي�ضّر 
بكم يف املوؤمتر العربي الرابع ع�ضر للّطب النف�ضي 
 ٢٢ اإىل   ٢٠ من  الفرتة  خالل  ان  عَمّ يف  املنعقد 
لكل  فريدة  يعّد فر�ضة  والذي  ل ٢٠١٦،  اأَوّ ت�ضرين 
وعلماء  نف�ضيني  اأطّباء  من  املجال  هذا  يف  من 
بالإ�ضافة  النف�ضّية  الرعاية  وممّر�ضي  النف�ص 
املقيمني  والأطباء  الجتماعيني  الأخت�ضايني  اإىل 
وتعّد  كما  الدرا�ضة،  مقاعد  على  الطب  وطاّلب 
فر�ضة مهّمة للمميزين يف جمال الطب العام من 
الأ�ضرة  واأطباء  واملجتمع  العامة  ال�ضحة  اأطباء 
اإعادة   اأخ�ضائي  كذلك  وامل�ضعفني،  واملمر�ضني 
من  جميعًا  لال�ضتفادة  الطبيعي  والعالج  التاأهيل 
ال�ضحة  جمال  يف  الرّواد  الأخت�ضايني  خربات 

النف�ضية.

 ٢٠١٦ لعام  النف�ضي  للطب  العربي  املوؤمتر  فمهمة 
نخبة  مع  ومفيد  متطّور  علمي  برنامج  تقدمي  هي 
العاملي  امل�ضتوى  على  الخت�ضا�ص  وجوه  اأبرز  من 
خللق بيئة معرفّية متّكن جميع احل�ضور من حقول 
ال�ضتفادة  من  كاّفة  النف�ضية  ال�ضحة  اخت�ضا�ص 
البع�ص،  بع�ضهم  وخربات  ومهارات  اأبحاث  من 
بهدف الرتقاء بخدمات الوقاية والعالج والتعايف 
على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  بال�ضافة  املجال  يف هذا 
النف�ضية  بال�ضحة  املتعّلقة  املتعاظمة  التحديات 
ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات  �ضياق  يف  نواجهها  التي 

احلالية.

د الثقافات ذات  متمنيًا للجميع جتربة متفردة بتعُدّ
بعد علمي هام وثرّي.

الأ�شدقاء والزمالء الأعّزاء،
يحوي  العامل  يف  مكان  يوجد  ل 
اإقليمية  و�ضراعات  حروبًا 
جماهريية،  وانتفا�ضات  وعنف 
اأجيال  و�ضراع  قبلية  واقتتالت 
فالعنف  الأو�ضط؛  ال�ضرق  هو  كما 
تداعيات  وللحروب  العنف،  يوِلّد 
ما  ا�ضطراب  من  ترتواح  نف�ضية 
والكتئاب  والقلق  ال�ضدمة  بعد 
الرتاخي  اإىل  والإدمان  والرهاب 

الأخالقي والبطالة.
ولذلك يعّد العمل على تعزيز ال�ضحة النف�ضية يف املجتمع من نواحي الوقاية 
من  اأ�ضا�ضي  جزء  بها،  امل�ضابني  تاأهيل  واإعادة  النف�ضية  ال�ضطرابات  من 
مع  بالتعامل  املتعّلقة  مهامهم  اإىل  بالإ�ضافة  املجال  هذا  يف  العاملني  دور 
املحكوم  غري  املفتوح  احلوار  اأّن  وحيث  حدوثها.  عند  نف�ضها  ال�ضطرابات 
ب�ضروط م�ضبقة هو الطريق الوحيد لإيجاد حلول حقيقية. حيث يعترب هذا 
لالأمل  الباعثة  العربية  الوحدة  مثال  النف�ضيني  لالأطباء  العربي  التجمع 
بتو�ضيات  املوؤمتر  هيئة  �ضخ�ضّيًا خروج  اأتتطّلع  ولذلك  والتعاطف،  والر�ضا 
ل�ضانعي القرار يف العامل العربي تعّزز من ال�ضحة النف�ضية فيه بهدف تقليل 

البوؤ�ص واملعاناة. 
وبح�ضب تقرير التنمية الب�ضرية لعام ٢٠١٤، هناك ثالثة عوامل تعيق التقدم 
فى العامل العربي وهي ب�ضكل رئي�ص متكني املراأة، وم�ضتوى التعليم، وحرية 
بجودة  مبا�ضر  ب�ضكل  مرتبطة  اجليدة  النف�ضّية  ال�ضحة  اأّن  ومبا  التعبري. 
اأ�ضباب وجيهة لإدماج ال�ضحة النف�ضية فى برامج الرعاية  احلياة فهنالك 
وذات  متداخلة  النف�ضية  ال�ضطرابات  حيث  العربى؛  العامل  فى  الأ�ضا�ضّية 
والفقر  الجتماعي  النعزال  منها:  عّدة  حمددات  ب�ضبب  وذلك  كبري  عبء 
التعليم  ميدان  وم�ضاكل  ال�ضيئة  العمل  وظروف  ال�ضكن  ورداءة  والبطالة 
واإ�ضاءة معاملة الأطفال والهمال و�ضوء املعاملة وعدم امل�ضاواة بني اجلن�ضني 
�ضحي  رعاية  نظام  اأي  فاإن  ولذلك  واملخدرات.  الكحول  على  والإدمان 
مقابل  التكلفة  ناحية  من  فّعال  �ضيكون  النف�ضية  بال�ضحة  خمت�ص  اأ�ضا�ضي 
وتعزيز  املجتمع  اأفراد  حقوق  باإحرتام  املتعّلقة  الإيجابية  ال�ضحّية  النتائج 

فر�ص و�ضولهم.
اأّما مبا يتعّلق بخدمات ال�ضحة النف�ضية يف العامل العربي، تفتقر �ضتة دول، 
ت�ضريعات متعلقة  اإىل  لدينا عنها معلومات،  تتوافر  دولة  اأ�ضل ع�ضرين  من 
بال�ضحة النف�ضية فيما ل يوجد لدى دولتني اثنتني اأّية ت�ضريعات متخ�ض�ضة 

يف جمال ال�ضحة النف�ضية. 
من  اأكرث  توفري  من  متكنت  والبحرين  والكويت  لبنان  من  كّل  اأن  حني  ويف 
كان   ٢٠٠٧ �ضنة  خالل  ن�ضمة  األف  مئة  لكل  النف�ضّيني  للمر�ضى  �ضرير   ٣٠
وبينما  نف�ضه.  للعدد  اأ�ضّرة   ٥ من  اأقل  وال�ضومال  ال�ضودان  لدى  املقابل  يف 
تواجد العدد الأعلى لالأطباء النف�ضيني يف قطر والبحرين والكويت، كان لدى 
�ضبعة دول هي العراق وليربيا واملغرب وال�ضومال وال�ضودان و�ضوريا واليمن 

اإح�ضائيًا اأقل من ن�ضف طبيب نف�ضي لكل مئة األف.
موازنة  اإجمايل  من  النف�ضية  لل�ضحة  املخ�ض�ضة  باملوازنة  يتعّلق  وفيما   
احلد  من  بكثري  اأقل  فهي  اإح�ضائيات،  عنها  تتوافر  التي  للدول  ال�ضحة 
فى  احلا�ضل  التح�ضن  وبرغم  النف�ضية.  ال�ضحة  خدمات  لتعزيز  املقبول 
العقد املا�ضي اإل اأن الهتمام املن�ضب على ال�ضحة النف�ضية ل زال يعد غري 

كاٍف كما هو احلال اأي�ضًا يف املوارد الب�ضرية املتخ�ض�ضة يف هذا املجال. 
النف�ضية  لل�ضحة  امل�ضتقبلية  النواحي  مناق�ضة  على  املوؤمتر  �ضيعمل  ولذلك 
اأو مبا يتعلق ببلدان معّينة متناوًل جميع  اإّما ب�ضفة عامة  يف العامل العربي 
يقّلل  توازن  اإيجاد  العتبار  بعني  واآخذًا  النف�ضية  بال�ضحة  الرتقاء  جوانب 
من الرتكيز على ال�ضطرابات العقلية على ح�ضاب ال�ضحة النف�ضية ذاتها. 

فاأهاًل بكم يف املوؤمتر العربي الرابع ع�ضر للطب النف�ضي فى عمان. ملتم�ضني 
بتمّيز  وال�ضتمتاع  املوؤمتر  هذا  يف  البّناءة  م�ضاهمتهم  الزمالء  جميع  من 

الأردن بح�ضن �ضيافته ودفء اأهله.
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Dear esteemed colleagues,
The harmony of thoughts and morality for each 
individual is necessary to create a sound and real 
modern society. So is mental health, extremely 
essential for the required integration between 
the person and his surroundings particularly 
under the current severe chaos in the Arab 
world, complicated pressures and absence of 
unified vision and goals.

Therefore this significant event emanates from 
a comprehensive vision aiming to maintain 
a healthy mental climate within the Arab 
Nation, accomplished by the presence of 
competent professionals of high efficiency and 
excellent skills in this field, who will provide 
real opportunities of exchanging significant 
knowledge and scientific researches. Hopefully 
this would come up with long term innovative 
plans, pursuing the improvement and promotion 
of mental health services and securing the 
related infrastructure.

Moreover, one of the major areas of concern 
of this conference is to insist on the high 
necessity of the inclusion of mental health in 
primary health care policies and the desperate 
need of mental health insurance coverage 
for all citizens. Additionally working on the 
corrective perception and awareness within 
communities regarding mental illness and 
mental patient stigmatization as disadvantaged 
and incompetent sounds as one of the major 
priorities.

This conference is an invitation to unite all 
efforts to come up with an effective and 
applicable system that focuses on all aspects 
of mental health future in the Arab world. I 
do believe strongly that critical mindedness, 
comprehensive research and scientific 
methodology leading to the liberation of minds 
and souls are the essential requirements for the 
real Arab spring in all terms.

Welcome to Jordan, to the 14th Pan Arab 
Psychiatric Conference and the forth Jordanian 
one that will be held together in Amman from 
20-22 October 2016. 
We hope a unique opportunity of bridging Arab 
boarders creatively with science, medicine and 
outstanding efforts.

Dr. Mohammad Habashneh
President of Jordanian Society of Psychiatrists
President of the conference 

Dear Friends and Colleagues, 
The Arab Federation of Psychiatry is 
pleased to welcome you to the 14th 
Pan Arab Psychiatric Conference to be 
held in Amman 20-22 October 2016. 
It is a unique chance for Psychiatrists, 
Psychologists, Psychiatric Nurses, 
Social workers, Residents and medical 
students as well professionals, involved 
in General Medicine (Public and 
Community Health Doctors, Family 
Physicians General Practitioners, 
Nurses, Paramedics, Rehabilitation and 
Physiotherapists) alike to benefit from 
the expertise of the leading specialists in 
Mental Health. 
 
The Mission of PAPC2016 is to deliver 
a rich, advanced and informative 
scientific program with world renowned 
faculty; to create a knowledge-based 
environment where delegates from 
across all areas of the Mental Health 
field can benefit from each other’s 
research, skills, and experience as a 
way to promote  prevention, treatment 
and recovery; and , to help highlight the 
severity of mental health challenges that 
are  facing  us in a context of political 
upheavals . 
 
Wishing you a unique multi-cultural 
experience and a significant scientific 
enriching conference. 

A welcome Address 
to the 14th Pan Arab 
Psychiatric Congress 
2016.
There is no place in the 
world in which there are  
wars, regional conflicts, 
violence, an uprise  of 
the masses, tribal and 
generation conflicts more 
than the Middle East. 
Violence begets violence, 

and the only way for resolution is negotiation, acceptance 
of dialogue without determined preconditions. Wars and 
violence have psychological consequences ranging from PTSD, 
anxiety, depression, phobias, addiction laxity of morals and 
unemployment. The mental health professionals have the duty 
to address not only the management of mental disorders but 
the prevention and rehabilitation of those disorders, promotion 
of mental health in the community all are detrimental job 
description. I hope the title of the conference will come with 
certain recommendations for the policy makers in the Arab 
world to promote mental health and to reduce misery and 
suffering. The Arab psychiatrists’ community is an example 
of the hopeful Arab unity in aspiration, satisfaction and 
compassion.
According to human development report 2014, 3 components 
are hampering the progress in the Arab World, namely 
women empowerment, standard of education and freedom of 
expression. Good mental health is equivalent to better quality 
of life. The determinants of Mental Health and wellbeing are: 1- 
Social exclusion, 2- Poverty  3-Unemployment, 4- Poor housing 
, 5- Bad working conditions, 6- Problems in education, 7- Child 
abuse, 8- Neglect and maltreatment, 9- Gender inequality, 
10-Alcohol and drug abuse. 
There are good reasons to integrate Mental Health in primary 
care in the Arab World  namely: the burden of mental disorders 
is great, mental and physical health problems are interwoven, 
the treatment gap for mental disorders is enormous. Primary 
care for mental health enhances access, promotes respect of 
human rights, affordable and cost effective and generates good 
health outcomes. 
The conference will deal with all aspects of promoting mental 
health and to balance the over-teaching of mental disorders at 
the expense of under-teaching of mental health. 
As regards mental health services in the Arab world, out of 20 
countries for which information is available, six do not have 
mental health legislation and two do not have a mental health 
policy. Three countries (Lebanon, Kuwait and Bahrain) had in 
2007 more than 30 psychiatric beds per 100,000 population, 
while two (Sudan and Somalia) had less than 5 per 100,000. The 
highest number of psychiatrists is found in Qatar, Bahrain and 
Kuwait, while seven countries (Iraq, Libya, Morocco, Somalia, 
Sudan, Syria and Yemen) have less than 0.5 psychiatrists for 
100,000 populations. The budget allowed for mental health as 
a percentage from the total health budget, in the few countries 
where information is available, is far below the range to promote 
mental health services. Some improvement has occurred in the 
last decade, but the mental health human resources and the 
attention devoted to mental health issues are still insufficient.
The congress papers will discuss all future aspects of Mental 
Health in the Arab World either generally or in specific country 
situations.
Welcome to the 14th Pan Arab conference in Amman, Jordan 
and it is a plea for all colleagues to have their contribution in the 
congress especially in Jordan known with the hospitality and the 
warmth of its citizen.

Prof. Charles Baddoura 
President of the Pan Arab
Federation of Psychiatrists

Prof. Ahmed Okasha
Director, WHO Collaborating Center For Research and 
Training in Mental Health Institute of Psychiatry, Ain Shams 
University 
President Egyptian Psychiatric Association  
Hon. President Arab Federation of Psychiatrists  
President of World Psychiatric Association (2005-2002)



Prof. Ahmed Okasha
Director, WHO Collaborating Center For Research and 
Training in Mental Health Institute of Psychiatry, Ain Shams 
University 
President Egyptian Psychiatric Association  
Hon. President Arab Federation of Psychiatrists  
President of World Psychiatric Association (2005-2002)
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     مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي واالدمان أول وأكبر مركز طبي متخصص في عالج حاالت 

     االدمان في المملكه االردنيه الهاشميه – عمان.

متخصص بعالج االضطرابات النفسيه الحادة والمزمنه والحاالت التي تحتاج إقامة طويله االمد.	 

عالج نفسي وتأهيلي باشراف فريق طبي نفسي متخصص.	 

استخدام أسلوب العالج الدوائي النفسي االجتماعي.	 

برنامج تأهيلي ، ترفيهي يقدم من خالل مركز إعاده تأهيل داخل حرم المستشفى وذلك من خالل 	 
نشاطات رياضيه )سباحه ، مالعب ، نادي صحي( وترفيهيه )سينما ، موسيقى ، وفنون أخرى( 

مع الجلسات النفسيه الفرديه والجماعيه.

نستقبل استفساراتكم وتقاريركم بسريه تامه على البريد االلكتروني :

Alrashid@alrashid-hospital.com 

معلومات االتصال :

الموقع االلكتروني :

هاتف  : 0096264777444 فاكس : 0096265372476

صندوق بريد 18045 ابونصير ، الرمز البريدي : 73911 عمان ، االردن.

يتبع مركز مستشفى الرشيد عيادات خارجيه يديرها الفريق طبي.	 

www.alrashid-hospital.com



 
- Child and Adolescence Psychiatry 
- Genetics 
- Mood Disorders 
- Anxiety disorders 
- Schizophrenia 
- Bipolar disorders 
- Personality disorders 
- Psychiatric services 
- Cross cultural psychiatry 
- Eating disorders 
- Psychotherapy 
- Addiction 
- Psychiatric patients’ rights 
- Emergency psychiatry 

- Liaison psychiatry 
- Psychiatric ethics 
- Forensic Psychiatry 
- Preventive mental health 
- Media and psychiatry 
- Stigma 
- Violence 
- Psycho geriatric 
- Clinical psychology 
- Psychiatric nursing 
- psychiatric social work 
- Psychiatric classification 
- Mental health of refugees and displaced persons

- Abstract should not exceed 300 words 

- Abstracts should be sent to Prof. Walid Sarhan - The Chairperson of Scientific Committee 

   Email: wsarhan34@gmail.com & info@panarab-psychiatrists-congress2016.com 

- Official languages English and Arabic

     مركز مستشفى الرشيد للطب النفسي واالدمان أول وأكبر مركز طبي متخصص في عالج حاالت 

     االدمان في المملكه االردنيه الهاشميه – عمان.

متخصص بعالج االضطرابات النفسيه الحادة والمزمنه والحاالت التي تحتاج إقامة طويله االمد.	 

عالج نفسي وتأهيلي باشراف فريق طبي نفسي متخصص.	 

استخدام أسلوب العالج الدوائي النفسي االجتماعي.	 

برنامج تأهيلي ، ترفيهي يقدم من خالل مركز إعاده تأهيل داخل حرم المستشفى وذلك من خالل 	 
نشاطات رياضيه )سباحه ، مالعب ، نادي صحي( وترفيهيه )سينما ، موسيقى ، وفنون أخرى( 

مع الجلسات النفسيه الفرديه والجماعيه.

نستقبل استفساراتكم وتقاريركم بسريه تامه على البريد االلكتروني :

Alrashid@alrashid-hospital.com 

معلومات االتصال :

الموقع االلكتروني :

هاتف  : 0096264777444 فاكس : 0096265372476

صندوق بريد 18045 ابونصير ، الرمز البريدي : 73911 عمان ، االردن.

يتبع مركز مستشفى الرشيد عيادات خارجيه يديرها الفريق طبي.	 

Deadline for Abstract Submission :  31st of July 2016

Main Topics



General Information

ر�س�م الت�سجيل يف امل�ؤمتر
-  بالن�سبة لالطباء:

- ال�شرتاك يف الحتاد ) 25 دولر �شنويا، تخف�س اىل 20 دولر عند الت�شجيل مبنا�شبة ال�شرتاك يف املوؤمتر،
  20 دولر �شنويا لخ�شائيي علوم النف�س وال�شحة النف�شية (

- قبل 30 ني�شان 2016 :ر�شوم ت�شجيل الأطباء النف�شانيني 140 دولر ) 100 ت�شجيل املوؤمتر + 40 ا�شرتاك عن �شنتني يف الحتاد(
- بعد 30 ني�شان 2016 : ر�شوم ت�شجيل الأطباء النف�شانيني 240 دولر ) 200 ت�شمل املوؤمتر + 40 دولر ا�شرتاك عن �شنتني يف الحتاد

- الع�شوية يف الحتاد �شرط اأ�شا�شي بالن�شبة لالطباء النف�شانيني للم�شاركة يف املوؤمتر

اخ�سائيي عل�م النف�س �ال�سحة النف�سية اال�سرتاك يف االحتاد اختياري ، �ر�س�م امل�ؤمتر كمايلي:
- قبل 30 ني�شان 150 دولر وبعد 30 ني�شان 300 دولر

اخ�سائيي عل�م النف�س �ال�سحة النف�سية املحليني اال�سرتاك يف االحتاد اختياري ، �الر�س�م كمايلي:
- قبل 30 ني�شان 50 دينار وبعد 30 ني�شان 100 دينار اردين

- ا�شرتاك اجلمعيات الطبنف�شية عن �شنتني : 2016-2017  يف املوؤمتر 300 دولر �شنويا للجمعيات الطب نف�شية ، تخف�س اىل 250   
    دولر عند الت�شجيل مبنا�شبة املوؤمتر/ 500 دولر عن �شنتني. 

 - 250 دولر �شنويا للجمعيات علوم النف�س وال�شحة النف�شية / 500 دولر عن �شنتني.

Registration fees includes:

Access to Scientific Sessions, Conference Bag, Conference Lunches and Coffee Breaks,

Access to the Exhibition and Obtaining Certificate of Attendance with CME Hours

Congress Venue:

Le Royal Hotel

Single Room: 180$

Double Room: 200$

The above rates are inclusive of breakfast and taxes.

- For updates on the conference and program details please visit our website: 

www.panarab-psychiatrists-congress2016.com

For further assistance please contact conference organizers :

Ms. Maha Khalil

Mob:  00962 79 9428027

Email:  info@panarab-psychiatrists-congress2016.com


