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Arabic Edition 
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French Edition 
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12th PAN ARAB PSYCHIATRIC  CONFERENCE 
 
 

MENTAL HEALTH CHANGES IN THE ARAB WORLD 
( Violence , trauma and Recvery) 

28 Nov - 1 Dec 2012 
Dubai (United Arab Emirates) 

Dubai (United Arab Emirates) 
Conference Chairman 
Dr. Adil KARRANI 
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For registration, call for papers   & general enquiries contact: 

bahaa@meetingmindsdubai.com 
pco@papc2012.com 
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