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 دعوة
 

 الزميالت والزمالء الكرام

 تحية طيبة وبعد

مع وربا ن التحاد األطباء العرب في أيوالعشر الثامنليات المؤتمر الطبي السنوي عاتتشرف اللجنة المنظمة لف

 62 - 62 للمشاركة في هذا المؤتمر في الفترة الواقعة مابين باريسدعوتكم إلى مدينة  فرنساالزمالء في 

.حيث سيشكل هذا المؤتمر مناسبة طيبة لجميع المشاركين للتعرف على الزمالء من الدول  6106اوكتوبر 

ثر النخب من العلماء ,كما أنها فرصة مواتية العربية والعاملين في أوربا وأمريكا من خالل استقطاب وإشراك أك

لاللتقاء بزمالء المهنة الطبية من النخبة المهاجرة في الدول األوربية يتم خاللها التعرف على أحدث ماتوصلت 

 .من تقدم إليه العلوم الطبية

الغاضبة،.و من  صنع الجماهير الحاشدة و  6100لم يعد خافيا على أحد أن الثورات العربية في مطلع عام 

التي بدأت في تونس، وتكررت في مصر، ليبيا؛ والعراق واليمن وسوريا. إن الحراك السياسي الذي تعيشه هذه 

البلدان والذي تختلط فيه المطالب السياسية، بأجواء االضطراب واالنفالت األمني، تمثل جزءا من المناخ 

بدوره تؤدي بحياة الكثير من هذه الشعوب وتخلف آالف  السياسي العام الذي يطبع البلد في مرحلة الثورة، والتي

وفير وتدبير العالج الجرحى والتي تشكل مشكلة صحية كبيرة ليست بالتكاليف الناجمة عنها فحسب وإنما بت

, وفي غالب األحيان إن دور األطباء للقيام راعات الفكريةفي هذه الص, وما هو دور الطبيب الالزم لهم 

رية غير مرغوبة وغير مسموحة وهي غير ممكنة باألصل أثناء هذه الحوادث لقلة باإلسعافات الضرو

ر عند اإلمكانيات التقنية  والعوائق األمنية هل يسمح للطبيب المسعف بأن يفكر عن خلفيات وجهات النظ

 معالجته لإلنسان المجروح؟ 

في المجتمع أثناء القضايا  ور اإلنساني علينا على األقل بالقيام بالد من الواجبونحن كأطباء في هذا المجتمع 

الطبيب في ربيع الثورات  دورور المؤتمر بأن تناقش هذه السنة بأن تكون محالمصيرية وهذا ما حثنا في 

بأننا جزء من هذا المجتمع ومهتمون بما يجري  إيمانا موالمشاكل الصحية الحالية وذات المدى البعيد  العربية

باإلضافة إلى مواضيع أخرى مذكورة مع على سالمة وأمن الوطن والمواطن في الدول العربية وحرصا 

استمارة التسجيل مع هذه الرسالة حيث تقبل المحاضرات القصيرة وكذلك على شكل بوستر او ملصقات واخر 

كما ستقوم اللجان بوضع البرنامج العلمي  6106أب  30موعد لقبول ملخص المحاضرات هو يوم 

  عد الحق سيعلن عنه في نهاية الشهر الثامن بإذن هللاواالجتماعي في مو

إن وجودكم معنا بنشاط علمي في هذا المحفل ومساهمتكم ومداخلتكم الفاعلة بجلسات المؤتمر سيكون لها اثرا 

 طيبا في إثراء نشاطنا العلمي وسيمنحه زخما قويا يحقق مانهدف له من تقدم في مجال العلم والمعرفة

 في وقت مبكر فرنسا اللجنة التنظيمية في المؤتمر و حتاجون الى فيزا الرجاء مراجعة رئيسالزمالء الذين ي

 ويجب بأن تقدم الى سفارة البلد المضيفأشهر  3حيث ان الفيزا تحتاج حوالي 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 الدكتور فيضي عمر محمود    مصطفى عبد الرحمن الدكتور

 إتحاد أطباء العرب في اوروبارئيس      المؤتمررئيس 
 



Invitation 
 

Dear colleagues, 

On behalf of the the organizing committee, we have the privilege of inviting you to the 

28th annual conference of the Arab medical doctors in Europe to be held in Paris, 

France (26 - 28 octotber 2012).The conference will serve as an occasion to get to know 

your fellow Arab doctors both from the Arab countries as well as in Europe and the 

U.S.A and get acquainted with the latest scientific and medical developments. The 

major theme of the conference is: 

This year is the focus of the conference that discussed the role of the doctor in the 

Arab Spring revolution and current health problems and long-range as well as other 

topics listed with the registration form. 

Further details on the scientific and social events will be sent to you in August 

2012.The deadline for synopses is the 30th of August 2012.Please register as early as 

possible. More information on hotel prices will be forthcoming .You is kindly requested 

to do the reservation by your self. If you have any inquiries, do not hesitate to contact 

us. Thank you very much 

Colleagues who need a visa, please contact the President of the Conference 

Organizing Committee in France (the Visa requires about 3 months) 

Yours sincerely 

 

Dr. Faidi Omar Mahmoud    Dr. Mustafa Abdul Rahman  
President of ARABMED in Europe  President of the Meeting 
 
 



 

General Information معلومات عامة عن المؤتمر 
Organising Bodies and Partners الهيئات المنظمة 

ARABMED in Europe  

Registration and Contact Address المراسالت عنوان  
Germany: Union Arabischer Mediziner in Europa (ARABMED) 

Dr Faidi Omar Mahmoud, President of ARABMED in Europe, Senior Consultant 

Cardiacsurgery at University Heart Center of Erlangen  
Mail faidi.mahmoud@gmail.com 

France 
Dr. Mustafa Abdul Rahman, MD-CES-CU-DIU-DU 

Consultant Pediatrician with a special interest in Neonatology 
E.mail: bassatini@hotmail.com 

Scientifc Committee:  

Dr. Faidi Mahmoud, Dr. Mustafa Abdul Rahman, Dr.Tammam Kelani, Dr. Nadim Sradj, 
Dr. Samir Quawsmie, Dr. Hesham Dahshan, Dr. med. Sayed Tarmassi, Dr. Mohamed 
Haysam Sawaf, Dr. Farida Daria Basmaji, Dr. mahmoud Sultan, Dr. Khalil Ekky, Dr. 
Ossama Al-Babbili, Dr Abdul Monem HAMID 

Organisation Committee: 

Dr. Faidi Mahmoud, Dr. Mustafa Abdul Rahman , Dr.Tammam Kelani, Dr. Mohamed 
Haysam Sawaf, Dr. Ghassan Elaghe, Dr. Khalil Ekky, Dr. Hesham Dahshan, Dr. 
Sayed Tarmassi Mr Yassin Ghafir 
 

Registratation Fees  رسم المؤتمر ال تشمل اإلقامة 

 حسب القائمة التالية.  باليورو يرجى من الراغبين باالشتراك التقدم باستمارات التسجيل وتسديد رسوم التسجيل
Food and beverage is included in the registration fee as well as in the in the social 
dinner on Saturday evening  

  Registratation Form رسم المؤتمر Fees لفئات التسجي

  Euro Early Regisration 330,00 6106 يوني 30حتى  التسجيل الباكر
Until 30.Juni 2012 

  التسجيل المتأخر

 6106أوكتوبر 10وحتى  يولي 0

360,00 Euro Late Regesrtion  
0. July10. Oct. 2012 

  Euro Regisration 390,00 6106أوكتوبر 26-28 التسجيل أثناء المؤتمر
at 26-28 Oct.2012 

 

. أما والعشاء لمرتين  المؤتمر والجلسات العلمية وثائقالتسجيل المشاركة في حفل االفتتاح والحصول على  رسم يغطي
شهادة و/أو الحصول على  فلة الختاميةوالح األول والثانيعشاء الالراغبين في المشاركة في  المرافقين و المشاركين و

ضار قسيمة تحويل البنك للمقارنة مع جداول البنك , الرجاء إحولكل شخص  يورو لكل عشاء 55 دفعالمؤتمر عليهم 
 التقبل التحويالت بعد هذا التاريخ الرجاء اإللتزام  فقط 6106 وكتوبرا 01للمؤتمر تقبل التحويالت التي وصلت بتاريخ 

 وفي حال الرغبة لإلشتراك  ضور المحاضرات النظريةة( مدعوون لح)بحسب بطاقات الجامعاوروبا  طالب الطب في
 من الرسوم السابقة المتوافقة مع التواريخ%  20يعفون في الوجبات وباقي النشاطات 

 من الرسوم السابقة %  20يعفون  6106لعام  (€150)أعضاء إتحاد العرب في اوروبا الدافعين لرسوم اإلتحاد
 لكي تقارن مع جداول البنك  ل في حين إحضار قسيمة التحويلةتقب المتوافقة مع التواريخ

 تكاليفالرسوم و) كل التكاليف منبعين اإلعتبار اان يستضيفوا أحدا ان يضعو يودون الرجاء من كل الزمالء الذين 
 لكي ال نحرج أحدا (اإلقامة

 أثناء إنعقاد دم توفر التقنيات الالذمة نعتذر عن عدم قبول التسديد ببطاقات البنوك الدولية )فيزا كارت او غيره( لع
  المؤتمر



Timetable 

 باريسفي  برنامج الوصول واألياب وحضور فعاليات المؤتمر

Friday, 26 October 2012 الجمعة 

Arrival to Paris14.00 Registration Hilton Paris La Défense, 5th Floor 

Time Hall 1  Hall 2  Foyer 

15.30-17.00 Scientific Program  Scientific Program  Registration 

17.00- 17.30 Break  Break   

17.30-19.30 Scientific Program  Scientific Program   

20.30 Dinner Nobel Hall 
 

Saturday, 27 October 2012:السبت  

5th Floor 

Time Rome 1  Rome 2  Foyer 

09.00-11.00 Scientific Program  Scientific Program  Registration 

11.00- 11.30 Break  Break   

11.30-12.30  Opening Ceremony  

12.30- 14.00 Break  Break   

14.00-15.30 Scientific Program  Scientific Program   

15.30- 16.00 Break  Break   

16.00- 17.30 Scientific Program    

17.30- 18.30 Board Meeting   

ARABMED Board Meeting Rome 1  إجتماع الهيئة اإلدارية ولجان المؤتمر في الفندق 
 

Social Program visit Disneyland Paris 09, 00 - 18, 00 h (Preis per Person 75, 00 €)  

20.30 Dinner in the Hotel Rome 2 

 

Sunday, 28 October 2012 :حداأل  09, 00 - 20, 00 h  
Social Program Go together to   (Preis per Person >12 J 100- Adult 130 €) 

1. Palace and Park of Versailles 

2. Grande Mosquée de Paris 

3. Trip on the River Seine and  

4. Visit the Eiffel Tower in Paris 

http://search.yahoo.com/r/_ylt=A0oG7mDwWflPdSIAJUdXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZnJxb2JrBHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA2FjMgR2dGlkA1ZJUDAyMl8xODI-/SIG=11pldvesk/EXP=1341770352/**http%3a/www.facebook.com/mosquee.paris


Social Program البرنامج اإلجتماعي والثقافي 
ان زمالئنا في باريس في اللجنة التظيمية هم أخبر الناس لهذه المدينة لذلك خصصنا وقتا كافيا للمرافقين في كل 

 الى قصر فيرساي  لمحاضرين في يوم األحد جولة بالباصلاأليام مع زيارة ديسني الند نهار السبت لألطفال, و

. وسنضع مع زيارة برج أيفل  بالباخرة على نهر السن مع الكبير في باريس ورحلة الجايتبعها غذاء ثم زيارة 

وتدفع مباشرة في التكاليف ستكون إضافية التفاصيل في البرنامج النهائي حسب العدد النهائي ومكان التجمع 

 باريس 
 يفضل البقاء في باريس نهار األحد لكي ال تفوت عليكم البرنامج اإلجتماعي

Saturday, 27 October 2012:السبت  
Social Program visit Disneyland Paris 09, 00 - 18, 00 h 

 

Sunday, 28 October 2012 :حداأل  09, 00 - 20, 00 h 
Social Program Go together to Palace and Park of Versailles, Grande Mosquée de 

Paris, Trip on the River Seine and Visit the Eiffel Tower in Paris 
 باريس ف عن ماذا تعر

ة (. وكل دائرArrondissement) دائرة 61، وتنقسم إلى أقاليمها، وهي أيًضا إحدى الجمهورية الفرنسيةباريس عاصمة 

مقسمة بدورها إلى أربعة أقسام، يدير كامل المدينة عمدة بلديتها، واثنان من المحافظين بمعاونة المجلس العام. تقع باريس 

، النفق الشهير الذي يربط ومطار باريس شارل ديغول الدولي مطار باريس أورلي، بها مطاران دوليين هما: السينعلى نهر 

الفائقة السرعة بين  TGVمما سهل السفر بالقطارات  0991 مايو 05والذي افتتح في  انشبحر المتحت  بإنجلترا فرنسا

 البلدين.
(. كما تعرف باريس باسم Parisii بالفرنسيةيرجع اسم باريس الي قبيلة كلتية كانت أول من سكن المنطقة وتدعي باريسي )

تضاء طرقاتها بمصابيح تعمل  أوروباكانت أول مدينة في  0262( وذلك ألنها في عام la Ville Lumière"مدينة النور" )

 (.ودنكرك والهافر مرسيليا. وتعد باريس ميناء نهري هام جدا وتعد رابع أهم ميناء فرنسي )بعد بالكيروسين

 فرنساهو أهم القصور الملكية في  ،(Le château de Versaillesبالفرنسية(  شاتو دي فيرساي)قصر فيرساي أو 
 .باريسكيلومترا غرب وسط مدينة  65ويقع في فيرساي التي تبعد 

ببناء منزل صغير للصيد على تل قريب من قرية فيرساي الصغيرة كون األدغال القريبة  1624العام  لويس الثالث عشرأمر 

شيد القصر محل المنزل في فيرساي  لويس الرابع عشروفي فترة حكم  .أمر بتوسيع المنزل 1632وافرة الصيد، وفي العام 

في هذا العام من باريس إلى القصر، وظل القصر مقر اإلقامة الملكية حتى  لويس الرابع عشروانتقل الملك  .1682من 

رغم هذا ظل قصر فيرساي مركزا للسلطة في العهد  .1789رة الحاكمة إلى العودة إلى العاصمة في العام اضطرت األس

عام سكنه  011وبعد  .بملك الشمسالقديم بفرنسا. كما صار رمزا للحكم الملكي المطلق من قبل لويس الرابع عشر المسمى 

 1789في العام  الثورة الفرنسيةاللذان أجبرتهما  نيتماري انطواوزوجته الملكة  لويس السادس عشرملك أخر وهو الملك 
 ."أو "سكين الجيالتين بالمقصلةعلى مغادرة القصر، ومن ثم تم إعدامهما 

و شيّد من قبل سواعد  قدور بن غبريتوأقدمها اّسس لبنائه الجزائري  فرنسا مساجدمن أكبر  مسجد باريس الكبير

ن  .الحرب العالمية األولىخالل  فرنسان المهاجرين االوائل في فرنسا تكريما للجنود المسلمين الذين دافعوا عن الجزائريي ودشِّ

 .يوسف بن الحسن األّولوالسلطان المغربي موالي  دومارغمن طرف الرئيس الفرنسي آنذاك  1926 يوليو 15في يوم 

، وأحد طرق النقل المائية التجارية. كما أنه مصدر فرنسارئيسي في شمال  نهرهو  :La Seine بالفرنسيةالسين نهر 

 كيلومتراً  772لتي يمر عبرها.طول النهر ا باريسجذب سياحي، وبالذات في مدينة 
ربي مترا، يوجد في باريس، في أقصى الشمال الغ 361هو برج حديدي يبلغ ارتفاعه Tour Eiffel : بالفرنسيةبرج إيفل 

ومعاونيه بمناسبة المعرض الدولي لباريس  غوستاف إيفلمارس، بالقرب من نهر السين. أنشئت من طرف -دي-لحديقة شامب

تر في االفتتاح، أصبح هذا المنشأ رمز العاصمة الفرنسية، وهو الموقع السياحي األول: وهو م 311، وسمي برج 0229في 

 2،293، وهو أيضاً أول معلم من حيث عدد الزوار؛ حيث بلغ عدد الزوار 6112يمثل تاسع موقع فرنسي األكثر زيارة في 

سنة المعلم األكثر ارتفاعاً في العالم.  10لمدة  متر، بقي برج إيفل 303،6بارتفاعه الذي يبلغ  .6117مليون زائر في سنة 

. استعمل في 6100مارس  2متر منذ  367تمت زيادة ارتفاعه عدة مرات بتثبيت العديد من الهوائيات، ليبلغ ارتفاعه 

 .الماضي في العديد من التجارب العلمية، ويستعمل اليوم في بث برامج الراديو والتلفاز

http://search.yahoo.com/r/_ylt=A0oG7mDwWflPdSIAJUdXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZnJxb2JrBHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA2FjMgR2dGlkA1ZJUDAyMl8xODI-/SIG=11pldvesk/EXP=1341770352/**http%3a/www.facebook.com/mosquee.paris
http://search.yahoo.com/r/_ylt=A0oG7mDwWflPdSIAJUdXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZnJxb2JrBHNlYwNzcgRwb3MDNARjb2xvA2FjMgR2dGlkA1ZJUDAyMl8xODI-/SIG=11pldvesk/EXP=1341770352/**http%3a/www.facebook.com/mosquee.paris
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%AF%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=TGV&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1828
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 اًلفنادق جزح
 به المنظمة للهيئة عالقة ال شخصي إجراء الفندقية زت الحجوا

 هيلتونال فندق في المؤتمر يعقد سوف : مالحظة
 

HILTON - PARIS La DEFENSE****  

2 place de la Défense CNIT - BP 210, Paris, France 

92053 Tel.: 33-1-4692-1010 Fax: 33-1-4692-105 
www.hilton.de/HiWayWeb/appmanager/portals/hotel 

 

 

 .القريبة من فندق المؤتمر الفنادق

NOVOTEL - PARIS LA DEFENSE**** 

2 Boulevard de Neuilly; PARIS La Défense 1 CEDEX 
12021 La Défense FRANCE 
Tel. (+33)1/41452323 Fax (+33)1/41452324 E-mail H0747@accor.com 
 

Hôtel Pullman Paris La Défense **** 

2 Boulevard de 11 Avenue de l'Arche PARIS LA Defense 6 CEDEX 92081 
PARIS LA DEFENSE (Courbevoie) France Tel (+33)8/25 83 80 80 - Fax 
(+33)1/47175678 - E-mail H3013@accor.com 
 

IBIS - PARIS LA DEFENSE Centre** 

4 Boulevard de Neuilly La Défense 1 Pont de Neuilly ; Paris, La défense 
CEDEX 92081 - LA DEFENSE FRANCE Tel. (+33)1/41974040 Fax 
(+33)1/41974050 Reservation by phone: (+33)1/41974000 

  والفندق المطار بين التنقالت
 لتكسياواRER القطار العامة النقل بوسائلمن المطار  La Défense الديفانس في الفنادق حي إلى الوصول الممكن من

 VIP المهمة الشخصيات باستقبال تهتم التي الفخمة اصةالخ الشركات طريق عن أو العادي
 قالفناد وحي المطار بين بها التنقل لصعوبة الحافالت باستعمال ننصح ال: Bus لحافالت  ا .0
 يجب أنه االنتباهإلى مع .كبيرة حقائب المسافر مع يكن لم إذا القطار إلى اللجوء الممكن من : RER لقطار  ا .6

 .يورو 01 حوالي الواحد للشخص التذكرة سعر . Chatelet-Les Halles محطة في القطار تغيير
 يتراوح بسعر أشخاص، ثالثة إلى شخص من تقل أن يمكن النقل، وسائل أسهل : Taxi ا لخاصة ا ألجرة سيارة .3

 السائق يقبل قد .الحقائب أجل من بسيط مبلغ   إليها يضاف الطائرة، وصول وقت حسب يورو 75 و 51 بين
 .أيضا   األجرة في إضافية زيادة مع رابعا   راكبا   استثنائيا  

الشخصيات ا لخاصة ا لفخمة السيارات .1 سيلة : VIP ا لمهمة   ب  ، النقل وسائل أكثر هي هذه النقل و   يتم حيث راحة 
 المطار من وتوصيله السيارة، إلى حقائبه ونقل به، خاصة اسمية لوحة مع واستقباله المطار في المسافر انتظار

 .وسطيا   يورو  021 الواحدة للطلبية الوسطية الكلفة .مباشرة الفندق إلى
ع ا لمنظمة ا للجنة تعاقدت ذه إ حدى م  تفاوضت ا لفخمة ا لشركات ه  عها و  لى م  عر ع  اص   س  و بالمؤتمر خ   ل لسيارة وروي 011 ه 

بعة إ لى ش خص م ن لواحدةا ع أ شخاص س  ميع م  قائبهم ج   جز الح عند العدد تحديد يرجى .ح 
 :الهاتف رقم على عامر السيد :المسؤول بالشخص مسبقا   االتصال الشركة هذه مع الحجز يود من على

00 33 1 42 25 22 44 
  :الشركة عنوان

CESAR-VIP 71 BD MALESHERBES 75008 – PARIS 
WWW.CESAR.vip.com  



 

General Information معلومات عامة عن المؤتمر 
Conference Hotel باريسفي  مؤتمرمكان ال  
Hilton Paris La Défense 
2 Place de la Defense, Le CNIT, Boite Postale 210, 92053 Paris  
Tel.: +33 1 46 92 10 10, 
www.hilton.de/HiWayWeb/appmanager/portals/hotel 

Internationaler Airport Charles de Gaulle to Hotel Hilton  by Train  
RER B to Châtelet station change   in the  RER A to La Défense 
station  

 على محطة الميترو مباشرةو التجارية على األسواقالتي تطل  في منطق إستراتيجية مميزة في باريس ويقع فندق الهيلتون 
لحجز فيها عن طريق اإلنترنيت على صفحة التي تصل الى المطار وتبعد عن شارع الشانسيلزي محطة واحدة بالميترو,يتم ا

 ليلة الواحدة ليورو للغرفة المزدوجة ل 601يورو للغرفة المفردة و  091خاصة للمؤتمر أسعار المؤتمر الخاصة 

Bank Transfer for ARABMED in Europe (Germany) 
ا المسجلة في إيرلنغن األلمانية بنك إتحاد أطباء العرب في اوروب   
Union Arabischer Mediziner in Europa Germany(ARABMED)  
Sparkasse Erlangen, Konto- Nr.: 60025142, Bankleitzahl 76350000 
BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1ERH 
IBAN-Nummer: DE22 763500000060025142 

مر وفي حالة تقديم استمارة لمؤتفي حالة اإلشتراك في ا 6106رسم السنوي لإلتحاد لعام الاألعضاء الجدد سيعفون من 
مخفضة للمؤتمر للراغبين اإلنتساب الى إتحاد أطباء العرب في أوروبا واإلستفادة من الرسوم التسجيل العضوية لإلتحاد ,
 الى رقم حساب اإلتحاد في المانيا  فقط يمكنهم تحويل رسم المؤتمر

 ئمة الرسمية بعد وصول تحويلة رسم البنك يؤكد التسجيل ويوضع األسم مع القا

 
Cancellation of registration الغاء التسجيل    
Befor 15 Sept.2012 will be deducted 25%  (65سيخصم)  2012/سبتمبر / 05قبل% 
After 15 Sept.2012 will be deducted 50%  (51سيخصم)  2012سبتمبر 05بعد% 
After 15 Oct.2012 will be deducted 100%  011خصم سي  2012رأوكتوب 05بعد% 

 

 
Topics مواضيع المؤتمر 

 The doctor's role in the Arab Spring revolution 

 Health or social problems of the current long-term post-disaster 

 General, Laparoscopic Surgery, Traumatology, Ophthalmology 

 Medical & Pharmaceutical Ethics. 

 Language of conference  

English or Arabic, (presentation only in English)  

 Only with USB sticks the use of private laptop not possible. 
Social Program Go together in Paris  
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Registration  إستمارة التسجيل 
Surname  الكنية    First name االسم األول  
Street …الشارع   ………………….Zip code, City رقم المدينة…….…Country البلد……… 
Tel.: …………………………….Fax: ……………………………. 
Email             ARABMED Member No O Yes O in   

 Hotel (SR)  (DR) for(   ) person ……. 
 Arrival at Paris ___   ِ Oct 2012 from       

Departure __    ِ Oct  2012 to          

Social Program No O  Yes O  (   ) person   

Registratation Fees مؤتمررسم ال    (   ) Nr of person (    €) 
Dinner (   ) Nr of person (    €) 
Bank Transfer at   / / 2012 لرسم المؤتمر  )التسجيل( تاريخ التحويل  

Visa No O   Yes O (   ) person 
 (For the visa application, we need the following information) 

Passport Participant Partner 
Surname  
First name  
Father’s name  
Mother’s name 
Nationality 
Date of Birth  
Place of Birth 
Date of issue  
Authority  
Date of expiry  
Passport number 
Profession  

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
...............…………………
……………………………
……………………………

……………………………..
.........................................

........................………… 

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.......……………… 
………………………… 

 
Date signature  

 
 

Send to:  ونسخة الى الدكتور فيضي  على العنوان المذكور باإليميلمصطفى عبد الرحمن إرسال اإلستمارة الى الدكتور  
Dr. Mustafa Abdul Rahman, E.mail: bassatini@hotmail.com 
Dr Faidi Omar Mahmoud: E Mail faidi.mahmoud@gmail.com 

mailto:faidi.mahmoud@gmail.com
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ABSTRACT FORM 
 

Please note that the last date for receiving abstracts & proposals is 30 August 2012 

Author(s) name: 
Affiliation: 
Position: 
Tel:    Fax:     Email: 

 
 
 
 

 
i) All abstracts should include original work material NOT presented elsewhere 
ii) Name of author(s) and the presenter should be clearly indicated in both Arabic and 

English language. Please do underline the surname of the presenter.   
iii) Full contact address (work address) should be indicated including telephone, fax 

numbers and email addresses 
iv) All abstract should include introduction, aims, methodology, analysis, results and 

concluding remarks 
v) The abstract should be typed (font 11 or 12 ) and complete within the abstract form  
vi) The title should be indicated in Arabic and English  

vii) The abstract should be electronically( Mail )submitted only   المراسالت فقط بالميل

All Abstracts and workshop proposals should be sent to  
 إرسال اإلستمارة الى الدكتور مصطفى عبد الرحمن على العنوان المذكور باإليميل ونسخة الى الدكتور فيضي 
Dr. Mustafa Abdul Rahman, E.mail: bassatini@hotmail.com 
Dr Faidi Omar Mahmoud: E Mail faidi.mahmoud@gmail.com 

 

mailto:faidi.mahmoud@gmail.com

