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ًبرنامجًالمؤتمرًباختصار:ًأولًا
ً

62/01/6106ً  يومًالجمعة
 

     62/01/6106ًً(صباحاًا)ًيومًالسبت
0011-ً01.01ً01.01-ً00011ً00.11-ً06.11ً06011-ً00.11ً

جلسةًالمحاضراتً
ًالثالثة

ًاستراحة
ًقهوة

ًاستراحةًًحفلًالفتتاح
ًحرًغداء

ً

 62/01/6106ًً(بعدًالظهر)يومًالسبتً
00-ً03.01ً03.01-ً02ً02-ً01ً01-ً61ً61-ً60ً

جلسةً
المحاضراتً

ًالرابعة

ًاستراحة
ًقهوة

جلسةً
المحاضراتً
ًالخامسة

ًاستراحة
ًحرة

الختامًًسهرة
ًوعشاء

ً

وصغاراا،] ًكباراًا وحتىًالثامنةًعشرةًالساعةًمنًًرحلةًالىًديزنيًلندًللمرافقينًفقط، ً[التاسعةًصباحاًا

 يومًسياحيًللجميع    -61/01/6106ًًًًًًيومًًاألحد
0-ً06ً06-ً00ً00-ً03ً03-ً02ً02-ً00ً

ًزيارة
ًقصرًفرساي

ًفيًغداء
ًمطعمًلبناني

ًزيارة
ًًمسجدًباريس

ًرحلة
ًفيًالسينًنهريةً

ًالصعودًالى
ًبرجًايفيل

 

 

 

00-ً03.01ً03.01-ً02ً02-ً02.01ً02.01-ً00ً00-ً61ً61-ً60ً

الستقبالً
ًوالتسجيل

جلسةً
المحاضراتً

ًاألولى

ًاستراحة
ًقهوة

جلسةً
المحاضراتً

ًالثانية

ًةاستراح
ًحرة

ًعشاء
ًسهرًوسمر
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  ثانياًاً:ًحجزًالفنادق 
  للهيئة املنظمة بهالقة عإجراء شخصي ال ات الفندقية ز و احلج   

ً
 .سوف يعقد املؤمتر يف فندق هيلتون، وبقية الفنادق املذكورة الحقاً قريبة منه :مالحظةً

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 

…………… 

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 

 
 

 

http://www1.hilton.com/fr/hi/hotel/PARLDHI-Hilton-Paris-La-Defense/index.do
http://www1.hilton.com/fr/hi/hotel/PARLDHI-Hilton-Paris-La-Defense/index.do
http://www1.hilton.com/fr/hi/hotel/PARLDHI-Hilton-Paris-La-Defense/index.do
mailto:H0747@accor.com
mailto:H3013@accor.com
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 التنقالت بني املطار والفندق: ثالثاً 

 RER القطاربوسائل النقل العامة  La Défenseيف الديفانس  من املمكن الوصول إىل حي الفنادق

 VIPالفخمة اليت هتتم باستقبال الشخصيات املهمة  اخلاصة الشركاتأو عن طريق  يالعاد التكسيو 
 .حي الفنادقو املطار  بنيلصعوبة التنقل هبا ال ننصح باستعمال احلافالت : Busالحافالتً -

مع االنتباه . من املمكن اللجوء إىل القطار إذا مل يكن مع املسافر حقائب كبرية: RERلقطارًا -
سعر التذكرة للشخص الواحد . Chatelet-Les Hallesإىل أنه جيب تغيري القطار يف حمطة 

 .يورو 01حوايل 
ميكن أن تقل من شخص إىل ثالثة  أسهل وسائل النقل، : Taxiجرةًالخاصةسيارةًاأل -

يورو حسب وقت وصول الطائرة، يضاف إليها مبلٌغ  23و  31يرتاوح بني بسعر أشخاص، 
قد يقبل السائق استثنائياً راكباً رابعاً مع زيادة إضافية يف األجرة . بسيط من أجل احلقائب

 .أيضاً 

وسيلة النقل هذه هي أكثر وسائل ً: VIPالسياراتًالفخمةًالخاصةًبالشخصياتًالمهمةً -
انتظار املسافر يف املطار واستقباله مع لوحة امسية خاصة به، ونقل النقل راحًة، حيث يتم 

الكلفة الوسطية للطلبية الواحدة . رةله من املطار إىل الفندق مباشوتوصي حقائبه إىل السيارة،
 .يورو وسطياً  011

معهاًعلىًسعرًخاصًًتإحدىًهذهًالشركاتًالفخمةًوتفاوضًمعتًاللجنةًالمنظمةًتعاقد
ًً.يوروًللسيارةًالواحدةًمنًشخصًإلىًسبعةًأشخاصًمعًجميعًحقائبهم011ً:ًبالمؤتمرًهو

 : اهلاتفرقم  على السيد عامر: الشخص املسؤولبمسبقاً  االتصال مع هذه الشركة من يود احلجزعلى 

00 33 1 42 25 22 44ً
 :عنوان الشركة 

CESAR-VIP 
71 BD MALESHERBES 
75008 – PARIS 

VIP.COM-WWW.CESAR 
 (يرجى حتديد العدد عند احلجز. أشخاص 2-0سعة السيارة من ):  مالحظة

http://www.cesar-vip.com/
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ًفيًفندقًهيلتونًنيالسهرتًوًأسعارًالرحلتين
ً

ًباريسًًرحلةًديزنيًلند
62/01/6106ًالسبتً

ًًيومًالجمعةسهرةً
ًعشاءالمعً
62/01/6106 

ًًالمؤتمرًختامسهرةً
 عشاءمعًال

62/01/6106ً

ًمعًغداءًالرحلةًالسياحية
 يومًاألحد

61/01/6106ً

 = سنوات 3الصغار أقل من 
 جماناً  

 = أعوام 3الكبار والصغار فوق 
 يورو 57 

 

 =أعوام  3الصغار أقل من 
  جماناً  

أعوام وأصغر  3الصغار أكرب من 
 = عاماً  12من 

 يورو 30  
 = عاماً  12الكبار فوق 

 يورو 00 

 = أعوام 3الصغار أقل من 
  اناً جم 

أعوام وأصغر من  3الصغار أكرب من 
 = عاماً  12

  يورو 30 
 = عاماً  12الكبار فوق 

 يورو 00 

 =  أعوام 3الصغار أقل من 
  جماناً 

 12أعوام وأصغر من  3الصغار اكرب من 
 =  عاماً 
 يورو 100

 : عاماً  12الكبار فوق 
 يورو 130 

 
ً:اسمًالعائلةً

 :أعوام  3صغار فوق الالكبار و عدد 
57 X           = 

 
 

 
واصغر من  3عدد الصغار اكرب من 

 :عاماً  12
30 X       = 

 : عاماً  12عدد الكبار فوق 
00 X       = 

 

 
واصغر من  3عدد الصغار اكرب من 

 :عاماً  12
30 X       = 

 :عاماً  12عدد الكبار فوق 
00 X       = 

 
 12واصغر من  3من عدد الصغار اكرب 

 :عاماً 
100  X      = 

 :عاماً  12عدد الكبار فوق 
130 X       = 

 
، ال فقطللمرافقني هذه الرحلة خمصصة :  مالحظة

 . يسجل فيها املشاركون يف املؤمتر
الطبيب املشرتك باملؤمتر ال :  مالحظة
، فقط املرافقون هم الذين يدفع هنا
 .يدفعون

الطبيب املشرتك باملؤمتر ال :  مالحظة
يدفع هنا، فقط املرافقون هم الذين 

 .يدفعون

هذه  املشاركة يف اجلميع يستطيع :مالحظة 
 ون، كباراً وصغاراً أطباء ومرافق..  الرحلة

 =اجملموع  =اجملموع  =اجملموع  =اجملموع 
ً:ًالمجموعًالنهائيً

مرفقًة العنوان التايل ستمارة بشكل صحيح وواضح وإرساهلا على الرجاء تعبئة اال
 :باشعار حتويل املبلغ اىل املصرف

  
DR MUSTAFA ABDUL RAHMAN 

ARABMED CONGRESS))ً
6   AV  HENRI   ROBIDA 
91130 – RIS   ORANGIS 
France 

 املصرفاىل عنوان  2012اغسطس / آب 30الرجاء حتويل املبلغ كامال قبل تاريخ 
 : التايل 

 
Union Arabischer Mediziner in Europa 
Germany(ARABMED) 
Sparkasse Erlangen, Konto- Nr.: 60025142, 
Bankleitzahl 76350000 
BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1ERH 
IBAN-Nummer: DE22 763500000060025142 

ً:ًالمبلغًالكاملًًًًًًًًًًًًًً:ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسمًالعائلةًا
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61/01/6106ًبرنامجًيومًاألحدً:ًًرابعاًا
ًرحلةًسياحيةًفيًباريس

 

 

ًزيارةًقصرًفرسايً:صباحاًا

  وحدائقًالقصر

 

ًتناولًطعامًالغداءًفيًمطعمًلبنانيًو
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ًثمًزيارةًمسجدًباريس

 

  رحلةًنهريةبًوالقيام

 

ًلىًبرجًايفيلومنًثمًالصعودًإ

61:11ًفيًالساعةًًالعودةًالىًالفندقًوأخيراًا

 

 

ً...نًشاءًاهللواللقاءًفيًالمؤتمرًالمقبلًإًتمنياتًالعودةمعًً..ثمًالوداع


