Consultant Psychiatrist & Director of Treatment &
Rehabilitation Dept. Behavioral Healthcare Center, Qatar.
Professor at CCQ since 2014 (Psychology & Social Psychology)
President of the Syrian Association for Mental Health (SAMH)
Email: mobayed@hotmail.com
Twitter: @MamounMobayed
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 مأمون مبيض.د

Dr Mamoun Mobayed

استشاري الطب النفسي وطب اإلدمان
Consultant in psychiatry and addiction medicine

 محمد الجندي.د

Dr. Mohammad Aljundi

Email: mtmsmtj@gmail.com

طبيب نفسي والعالج النفسي التحليلي في عيادته الخاصة في مقاطعة شمال الراين – ألمانيا

 أحمد المراياتي.د

)نائب رئيس الجمعية السورية للصحة النفسية (سمح
Psychiatry & Psychotherapy
Dr. Ahmed Al-Mrayati
Email: almrayati@yahoo.de

American Board Certified in Psychiatry
The Chief Executive Officer of the American Center for Psychiatry and
Neurology (UAE) as well as the Medical Director of Neuro Behavioral
Center in Walpole MA (USA)
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 يوسف أبولبن.د

Dr. Yousef Abou Allaban

Consultant Psychiatrist

 نديم المشمش.د

Lead Examiner at the Royal College of Psychiatrist, UK.
Founding member of SAMH
Dr Nadim Almoshmosh
Email: nalmoshmosh@gmail.com

 رئيس قسم العلوم الطبية السريرية بكليات المعرفة-  األستاذ المساعد في كلية الطب طبيب استشاري في الطب النفسي العام والتواصلي وطب نفس ضغوط األزمات-

والكوارث

 زميل الجمعية األمريكية والكندية للطب النفسي-

 خلدون مروة.د

 رئيس شعبة الدين والطب النفسي باتحاد األطباء النفسانيين العرب-

Chairman of Clinical Medicine departments, Al Maarefa
Colleges, Riyadh SA.

Consultant psychiatrist specialized in Crisis intervention and
disaster psychiatry.

Email: khmarwa@gmail.com
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Dr. Khaldoun Marwa

Professor Emerita, Istanbul University, Istanbul Medical
Faculty, Child Psychiatry Department, Private practice

- EMDR Europe Accredited Child &Adolescent trainer &consultant,
Family Therapist
- EMDR Europe Child & Adolescent Section Board Member, EMDR
Turkey Child & Adolescent Section Chair

Umran Korkmazlar, Ph.D.

- EGEDEN Child Trauma Foundation- Founder and Board Member
E-mail: ukorkmazlar@gmail.com

دكتوراه علم نفس أسرة
 تركيا- مدير مركز بلسم للدعم والعالج النفسي في غازي عنتاب

 ياسر مصطفى الشلبي.د

Manager of Balsam center for psychological support

Email: yasermsh1974@hotmail.com
https://facebook.com/BalsamCenters
Twitter: @balsampc
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Dr. Yasir Mustafa Alshalabi

طبيب نفسي ومدرب للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

 وسام محاسنة.د

في مركز بلسم للدعم والعالج النفسي

Psychiatrist and Psychotherapist
Dr. Wissam Mahasneh
Email: dr.w.mahasneh@hotmail.com
Consultant Psychiatrist - EMDR Consultant
- MB, Damascus University Medical College
- Certificate in Neurology, Moussat University Hospital, Damascus Syria.
- MRCPsych ( Member of the Royal College of Psychiatrists )
- CCST in Learning Disability
- BABCP British Association for Behavioral and Cognitive
Psychotherapies
- EMDR Accredited Practitioner.

 خالد سلطان.د

Dr. Khaled Sultan

Email: mksultan@hotmail.com

 أخصائي الطب النفسي العام والعالج النفسي والتدريب لألطفال والمراهقين في مركز مطمئنة-

 ملهم زهير الحراكي.د

الطبي في مدينة الرياض سابقا
. متفرغ حاليا وبشكل مؤقت لإلعداد لمجموعة من المؤلفات في المجال النفسي والتربوي حائز على شهادة الدراسات العليا التخصصية في األمراض النفسية من كلية الطب جامعة دمشق ألمانيا/  حائز على ترخيص في العالج النفسي لألطفال والمراهقين من جامعة هامبورغ إيبندورف- Dr. Mulham El-Heraki
5

رئيس رابطة األطباء النفسيين العرب في بريطانيا

 وليد خالد عبد الحميد.د

عضو مجلس ادارة برنامج عون الصدمة للمملكة المتحدة
عضو فخري في جمعية سمح
google.com/+DrWalidAbdulHamidPsychiatry

Psychotherapist - Trauma Therapist

Dr. Waleed Abdul Hameed

 جاسم المنصور.د

PTSD

Email: jalmansour@gmail.com

Dr. Jassem Almansour

رئيس وحدة االستشارات النفسية

 قسم علم النفس التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية- جامعة ديالى

 هيثم أحمد علي الزبيدي. د.أ

University of Diyala - College of Education for Human Sciences
- Department of psychological and Educational science
Prof. Haitham Alzubaidi
Email: alzubaidi72@yahoo.com
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 كلية اإللهيات- أستاذ في جامعة كيليس التركية

 عماد غازي كنعان.د

دكتوراه في التربية

Email: dr.emadkanaan@gmail.com

صيدالني – كيمياء صيدالنية

Dr. Emad Kanaan

 جهاد محمود الرفاعي.أ

The leader of the training curriculum development team in Balsam
center.

عضو في جمعية سمح
Email:laaaaeth@hotmail.com
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Mr. Jihad Alrifaie

