
 اإلعالن الثاني

 



 دعوة
 الزميالت والزمالء الكرام

 

 تحية طيبة وبعد
 

 دعوتكمب الشرق في الفجيرةومؤسسة مستشفى في مع الزمالء وروبا أاألطباء العرب في تحاد التتشرف اللجنة المنظمة 
في عن الجديد في الطب المعاصر وذلك  ن التحاد األطباء العرب في أوروبايمر الطبي السنوي الواحد و الثالثالمؤتليات عالف

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو  2015وكتوبر ا  28  - 24 الفترة الواقعة مابين

, لتوفر المعايير المعتمدة الفجيرة فياألولى  وللمرةا ان ينعقد هذا المؤتمر ويشرفن ,المجلس األعلى لالتحاد حاكم الفجيرة
 لالختيار من تراث عمراني ورصيد ثقافي وعلمي وفني ودور اقتصادي, إن هذا المؤتمر يعد امتدادا لمؤتمرات سابقة

يا مخلصا نحو تحقيق هدف من , حيث تمثل نوعا هاما من تواصل الجهود المشتركة لألطباء العرب في اوروبا وسعلإلتحاد
أهدافها, و كأحد الرموز المضيئة لتجسيد العمل العربي المشترك, وإنجاز أكبر قدر ممكن من التواصل العلمي والتفاعل 
الفكري بين الزمالء واألطباء العرب في المهجر مع اوطانهم. باإلضافة الى خلق حوار أكاديمي ومناقشات بخصوص 

يتم خاللها التعرف وتبادل للخبرات لمشتركة و كذلك الربط بين منجزات الحياة الغربية العصرية والقضايا واالهتمامات ا
 .من تقدم على أحدث ماتوصلت إليه العلوم الطبية

 
 الزمالء األعزاء

ر نظبغض الئمين عليها قاوالعامل الثقة والجودة في العالج لدى المرضى دائما أمور الصحة بشكل عام ينطرح  مناقشة عند
في الواقع، ال تزال هناك اختالفات وفي الريف أو في المدن. وأينما كانوا ، عما إذا كانوا أغنياء أو فقراء, صغارا أو كبارا

 .العالمالمجتمعات والبلدان المختلفة في  كبيرة في نوعية الرعاية الطبية  والتدبير الصحي في
للسكان با هي الموارد البشرية والتكلفة والتعليم. البيانات الديمغرافية للرعاية الصحية في أوروالحالية  المشاكل الرئيسية 

تكاليف الرعاية مستمر وبالتالي تزايد وخدمات في رعاية والذين بحاجة إلى مقلقة، وأعداد المرضى المتقدمين في السن 
بسبب التطور  ناحية أخرى من ، والمجتمعاتتزايد الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مع  كل عامتتصاعد الصحية 

ي جميع مشاكل الموازنات المالية ف والتي تسبب بدورها تزيد التكاليف السريع للتقنيات الجديدة واألجهزة واألدوية الطبية
المتاحة للمرضى ضمن الخدمات الطبية  اإلضطرار الحتواء وهذا الواقع يؤدي بال شك إلى قطاعات الرعاية الصحية.

وشركات او مؤسسات التأمين الرعاية الصحية ترغم المسؤولين عن موازنات مالية إضافية ث عن البحوأنظمة معينة 
التغطية المطلوبة والمقبولة للجميع وتوفيرالرعاية الطبية الجيدة والكافية عن نوعية تأمين ال حول كيفية واصحاب القرار 

 الموضوع  هذهاألسئلة التي تطرح  أهمو.في ذلك  المادية والموارد البشرية

 ؟ مكلفاهل من المفروض ان يكون العالج الجيد  •
 التوزيع العادل للموارد الشحيحة؟ تحققما هي المعايير التي ينبغي أن  •
 ؟  وكيف الحصول عليهالعالج الجيد هو  ما •
 ؟وتعطي الثقة بالمريض اآلمال التي تحقق الجودة ما هي معايير  •

 في المجاالت التالية في مؤتمرنا وسنناقش ايضا مواضيع طبية  التؤسوف نحاول اإلجابة على بعض هذه التسا

الجراحة العامة والجراحة ,  يةنامراض الكلية, العي ,أمراض القلب والدورة الدموية اإلستقالبية,األمراض 
لقرنية )عملية بدر لعالج امع ورشات عمل في األمراض العينية  واأللم, التخدير, و عالج األورام ,األطفالربالمناظي

 المخروطية الجديدة( 
وستقوم اللجان بوضع البرنامج العلمي واالجتماعي في  2015ايلول  1خر موعد لقبول ملخص المحاضرات هو يوم آو

 موعد الحق سيعلن عنه في نهاية الشهر التاسع بإذن هللا 

 ن على السياسة الصحيةين والقائملزائريمن األطباء المحليين و افي هذا الحدث مشارك  400نتوقع مشاركة حوالي إننا 

.و سوف نكون مسرورين عندما نراكم مشاركتكم كمحاضرين او مستمعيننأمل و وشركات الرعاية الصحية واألبحاث 
 فإلى اللقاء معكم , في جو علمي أخوي مفيد ومثمر. دمتم بخير والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,الفجيرة ونحييكم في
 .في وقت مبكرستفسار عنها اال (فيزا تأشيرة دخول ) لذين يحتاجون الىالزمالء ايرجى من 
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Welcome Letter 
Dear Colleagues  

When it comes to health, it is always about trust. The question that will arise is how to be able 
to gain the trust of the patient in the healthcare services; regardless of whether they are young 
or old, rich or poor, live in the countryside or in a big city. However, in reality, there are still 
significant differences in quality of healthcare in Europe and the rest of the world. 
The major obstacles of Health Care in Europe are human resources, cost and education. In 
addition, the demographic data is alarming as the number of old patients in need of care is 
increasing resulting in a proportional increase in the cost of Health Care. Such increase is due 
to the rising demand of medical and health care services in an older population as well as f the 
fast development of new medical techniques, devices and drugs. On the other hand, we have 
the financial obstacle in all Health Care sectors. Such ongoing issues will lead to a diminishing 
quality health care standards as well as financial resources. 
We are confident that such unfavorable developments can be overcome by decision makers 
discussing with healthcare stake holders the appropriate long term agenda ensuring the 
sustainable quality healthcare offerings and its necessary operational and financial resources. 

 Must be good medicine expensive? 

 What criteria should meet a fair distribution of scarce resources? 

 What is actually good medicine? 

 What are the sought quality standards to ensure patient trust in the health care systems 
The main topics of the conference are: Metabolic diseases, Nephrology, Heart & circulatory 
system Hypertension, Diabetes, Ophthalmology, Laparoscopic and General Surgery, 
Orthopedic, Pediatric, Anesthesia and oncology. Also there will be planned workshops in the 
Ophthalmology, Endoscopic and Laparoscopic Surgery 
It will also discuss the opportunities and risks of regionalization of health care and efficient 
supply management of the chronically ill. 
 
The 31st Annual Meeting of ARABMED in Europe, will take place this years on the 25

th
 and 26

th
 

of October 2015 in Fujairah, a leading conference for health policy and health economics for 
ARABMED in Europe. Throughout this event, key aspects of quality as well as constructive 
measures for development of healthcare will be main subjects of discussion. 
 In this event, we expect about 400 visitors, Clinic Manager, doctors, managers from health 
policies and health care companies, research and science. 
The deadline of accepting the lecture abstract is the 1

st
 of September 2015. All details 

regarding the scientific & social programs will be announced on the 30
th

 of September 2015 
The strong intention of H.E. SHK Hamad Al Sharqi, SHK Saleh Al Sharqi and Al Sharq Healthcare 
in Fujairah motivated us to organize this conference. The success of this event can only be 
feasible through the great help and support of our colleagues contributing their attendance & 
elite scientific presentations. 
*For colleagues requiring entry visa to the UAE, kindly contact your local UAE embassy allowing a good 
time frame for the process.  

 
Sincerely 

 

Dr. Faidi Omar Mahmoud     Dr. Ossama Al-Babbili,  
President of ARABMED in Europe    Secretary General of the Conference 



 

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

Arab Medical Union in Europe (ARABMED) http://www.arabmed.de  
Al Sharq Healthcare Fujairah UAE 

Under the Patronage of راعي المؤتمر   

His Highness Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi Member of the Supreme Council of the 
United Arab Eimrates, Ruler the Emirate of Fujairah 

President of ARABMED in Europe and Conference المؤتمرباء العرب في اوروبا واتحاد األط رئيس  

Dr Faidi Omar Mahmoud, President of the Conference, Surgeon & Cardiac Surgeon, Germany 
Email: faidi.mahmoud@gmail.com 

Deputy Chair of the Conference  المؤتمر رئيسنائب  

Dr. Abdul Hamid Sinan, General Manager Al Sharq Hospital, Al Fujairah Email: gm.shf@fng.ae  
Secretary General of the Conference السكريتير العام للمؤتمر 

- Dr. Ossama Al-Babbili, Representative of Arabmed in UAE, Chair of Local Organization, 
Managing Director, York Diagnostic Laboratories, JLT, Jumeirah, Email: o.babbili@ydl-me.com 

Consultative Advisory Committee اللجنة اإلستشارية للمؤتمر 

- Dr Faidi Omar Mahmoud, President of the Conference 
- Mr. Muhammad Natafji Managing Director, Fujairah National Group (FNG) 
- Dr. Ossama Al-Babbil, Representative of Arabmed in UAE 
- Dr. Samir Quawsmi, Representative of Arabmed in Jordan 
Title of the conference «Advances in Contemporary Medicine» شعار المؤتمر   

Conference Venue  مكان المؤتمر في الفجيرة  
Novotel Fujairah, Hamad Bin Abdullah Road, P.o. Box 2751, Fujairah, UAE  

 Tel:+97192239999, Email:h6822@accor.com, www.Novotel.com 

Contact & E Mail Address for Registration عنوان المراسالت 

ARABMED in Europe  

- Dr. Ossama Al-Babbili, Secretary General of the Conference, E.Mail: o.babbili@ydl-me.com 
- Dr. Samir. Quawasmi, Representative of Arabmed in Jordan E.Mail:.drquawasmi@gmail.com 
Al Sharq Healthcare Fujairah UAE 

- Mr. Ahmed Al Hafeiti, Head of Organizing Committee Deputy CEO Al Sharq Healthcare.  
- E mail: a.alhafeiti@fng.ae, www.Aalsharqhospital.ae 
- Mr. Wagdi Zayed Deputy CEO of health care 
- Ms. Nabila Herradi Marketing Manager - FNG 
- Ms. Maha Abdalla Marketing - SHF  
- Ms Eman Karam, Conference Secretary, Tel: 0097192244474 (214) E.Mail: 

eman.karam@fng.ae  
Scientific Committee: اللجنة العلمية 
ARABMED: Dr. Samir Quawsmie, Ophthalmologist, Head of the Committee (Jordan) 

Dr.Tammam Kelani, Ophthalmologist, (Austria) Dr. Mustafa Abdul Rahman Paediatric (France) 

Dr. Ghassan Elaghe Radiologist (Ireland) Prof Sabri Shamsan Hasan Nephrologist (Italy) 

Dr. Khalil Ekky, Gastroenterology (Ireland) Dr. Sayed Tarmassi General Practitioner (Germany) 

Dr. Hesham Dahshan General & Orthopedic Surgery (Germany) 

mailto:faidi.mahmoud@gmail.com
mailto:o.babbili@ydl-me.com
tel:+97192239999
mailto:o.babbili@ydl-me.com
mailto:a.alhafeiti@fng.ae
mailto:Eman.karam@fng.ae


Scientific Committee: Al Sharq Healthcare Fujairah UAE 

Dr. Maan Ali Mokdad, Ophthalmologist Prof Dr Riad Younes Surgical Oncology  

Dr. Mohamed Medhat, ENT Consultant  Dr. Athar Khan. General Surgeon  

Dr. Wagdi Kamal Internist   Dr. Enas Tamer Masoud, Ob/ Gynecologist  

Dr. Wieslaw Koterla, Internal Medicine and Gastroenterology  

Topics مواضيع المؤتمر 

 Metabolic diseases, Nephrology, Heart & circulatory system  

 Hypertension, Ophthalmology, Laparoscopic and General Surgery, Paediatric, Pain 

Management, Anaesthesia and Oncology. 

 Workshops  

- Ophthalmology (Bader Procedure for the treatment of keratoconus) 

Language of conference English or Arabic, (presentation only in English)  

Presentation: should be loaded on portable storage device (USB flah memory). Personal 

laptop use is not permitted. 

Registration Fees  رسم المؤتمر ال تشمل اإلقامة 

  رسوم باليورو حسب القائمة التالية. اليرجى من الراغبين باالشتراك التقدم باستمارات التسجيل وتسديد 
Registration fees will cover 

 Airport services on arrival 24.Oct.2015 and departure on 28.Oct.2015. 

 Participation in the Opening Ceremony, Dinner on Sunday 25 October 2015 evening, 
refreshments as well as the social dinner on Monday 26 October 2015 evening.  

 All handouts of relevant papers presented at the conference provided to delegates in a 
briefcase 

 هادة محاضرات و حفل االفتتاح والختام والحصول على وثائق المؤتمر مع شغطي رسم التسجيل المشاركة في الي
اللجنة المنظمة البرنامج السياحي.  بإستثناءخدمات المطار  واإلستراحات والعشاء لمرتين  والحضور والجلسات العلمية 

 ال تتولى تنظيم الطيران واإلقامة  في اإلمارات
 

Workshop Fee 300 AED 

Registratation Fee for physicians 

Fees in Euro رسم المؤتمر Registratation Form  فئات التسجيل 

No Member 130,00  
Member (110,00 ) 

Early Registration  
Until 30.Juni 2015 

 و(يونحزيران ) 30كر حتى بمالتسجيل ال

2015 

No Member 140,00  
Member 120,00  

Late Registration  
1 July- 20 Oct. 2015  

 20وحتى ( يولي تموز ) 1التسجيل المتأخر 

 2015(  اوكتوبرتشرين األول )

No Member 150,00  
Member 130,00  

Registration  
at 24-28 Oct.2015. 

تشرين األول  28-24التسجيل أثناء المؤتمر 

 2015(  اوكتوبر)

 

Registratation Fee for  Non physicians Fees in Euro per Person 

Fee for regional physicians 500,00 Arab Emirate Dirham (AED)  

Fee for nurses and technicians 300,00 AED 

Fee for Partner or Companion per day 65,00 Euro or 250 AED  

Fee for Partner or Companion for 2 days  130,00  Euro  or 500 AED 

  لهم تخفيضات واضحة في €(150) 2015لعام  تحادلرسوم االالمسددين روبا وأالعرب في األطباء تحاد اأعضاء

  الجدول السابق والمتوافقة مع التواريخ



 لليوم درهم 250او  يورو 65 عليهم دفع والتنقالت وجبات الن في المشاركة في والراغبطباء واألغير ن والمرافق  .

 2015اوكتوبر  20حويالت التي وصلت بتاريخ , تقبل التدون وثائق المؤتمر لليومين درهم  500 اويورو 130او

  في حالة اإلشتراك في المؤتمر وفي حالة تقديم استمارة  2015األعضاء الجدد سيعفون من الرسم السنوي لإلتحاد لعام

تسجيل العضوية لإلتحاد ,للراغبين اإلنتساب الى إتحاد أطباء العرب في أوروبا واإلستفادة من الرسوم المخفضة 
 لمانيا أخ  فقط الى رقم حساب اإلتحاد في يمكنهم تحويل رسم المؤتمر المتوافقة مع التاريللمؤتمر 

 درهم  300درهم وللممرضات وللفنيين  500األمارات  رسم إشتراك المؤتمر لألطباء المحليين في 

 ( مدعوون لحضور ال ةبطاق تقديمطالب الطب )راك في الوجبات إلشتفي امحاضرات النظرية وفي حال الرغبة الجامعة
 (درهم  100 رسم اليوم الواحديرجى تسديد الرسوم المطلوبة )والحصول على وثائق المؤتمر وباقي النشاطات 

  ( الوجباتكل التكاليف من )الرسوم وتكاليف  عتباربعين اال يأخذواان استضافة أحد الرجاء من كل الزمالء الذين يودون
 لكي ال نحرج أحدا  

Bank Transfer for ARABMED in Europe (Germany)  ألمانياوروبا في أإتحاد أطباء العرب في حساب  
NOTE: Please note that all registration, fees should be sent to the below indicated bank account 
in Germany: 
Union Arabischer Mediziner in Europa Germany (ARABMED)  
Sparkasse Erlangen,  BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1ERH 

IBAN-Nummer: DE22 763500000060025142 
Social Program Go together in Fujairah Extra cost About 200 AED for safari! 

 مقترح البرنامج السياحي

 حية ماكن سياأو زيارة أساعات  9-8لمدة  وعشاءمثل سفاري درهم  200 حوالي تكاليف البرنامج السياحي ستكون إضافية

1. Pick-up and drop service 
2. Desert Driving & Dune bashing in 
3. Sand Boarding & Viewing Dubai Desert Sunset 
4. On arrival at our desert campsite welcome Arabic 

Coffee & Tea Unlimited soft drinks and mineral 
water 

5. Camel Ride 
6. Falcon show (live show 30 mint)  
7. Arabic costumes for photographs 
8. Henna Painting 
9. International Buffet Dinner with Barbeque 

(Vegetarian & Non-vegetarian dishes) 
10 Enchanting Belly Dance Show 

 خدمات نقل المشاركين الى الصحراء .1
 السواقة على الرمل والمرتفعات  .2
 اء صحرالالصعود على الرمال ومشاهدة غروب الشمس في  .3
الشاي والقهوة عند الوصول إلى تقديم ستقبال والترحيب باال .4

المخيم الصحراوي وتقديم المشروبات الغازية والمياه 
 المعدنية

 ركوب الهجن .5
 دقيقة(  30عرض حي للصقور ) .6
 زياء العربية للصور الفوتوغرافيةارتداء األ .7
 عرض للحنى للنساء .8
 ية وغير نباتية(بوفيه عشاء الدولية مع الكباب )أطباق نبات .9

 وعرض لبعض الرقصات المحلية  ةموسيقى شرقي 10



Acumodation Venue  مكان اإلقامة و المؤتمر في الفجيرة  
Novotel, Ibis Hotel Fujairah and Adagio aparthotel 

Hamad Bin Abdullah Road, P.o. Box 2751, Fujairah, UAE, 
Tel:+97192239999, Email:h6822@accor.com, 
www.Novotel.com 
Contact for Hotel Reservation:  
Djaja Marie S. Pastor, Sales and Marketing Coordinator 
E-mail:  H6822-SL4@accor.com  
Tel: +971 (9) 203 4808, Fax: +971 (9) 203 4900 
-For the Hotel reservation, please contact the title mentioned 
above or directly with the hotel in Fujairah, or booking through the Internet 
Organizing Committee does not assume the organization of flights and accommodation in 
the UAE 

في  ) Adgagio aparthotelوالشقق المفروشة  ibis Hotelإيبز هوتيل  Novotelنوفوتيل(بأقسامه الثالثة  التجمع الفندقي

مكان واحد, مالئم جدا لهذا الحدث لسهولة التواصل وإلختصار الوقت والمواصالت ولتسهيل الحضور للمشاركين من كل 

لفنادق انها متصلة مع بعضها البعض في البناء, الفرق بينهم هوالتفاوت في األطراف في البرنامج العلمي.والميزة في هذه ا

 األسعار ومساحة الغرف فقط, التجهيزات والمرفقات كلها مشتركة وكذلك المسبح واحد ومشترك.

  و القهوةي الشاتحضيرماء يوميا,الجريدة المحلية وامكانية  تاق . اإلنترنيت, زجاجالخدمات المتوفرة في الفند

و مع الفندق في الفجيرة, أتصال بالعنوان المذكور فندق المؤتمر مع وجبة الفطور اال يرجى من الراغبين في اإلقامة في

 او الحجز عن طريق اإلنترنيتوالحجز باألسعار المذكورة  حسب الخيارات المرغوبة 

 اللجنة المنظمة ال تتولى تنظيم الطيران واإلقامة  في اإلمارات

 و المغادرة المتأخرةأشرة ايضا في حالة القدوم المبكر ساب اإلقامة والوجبات مع الفندق مبايرجى تصفية ح

Hotel preis in Arab Emirate Dirham (AED) duration 24th -28th Oct.2015  

Rate for 1x Nights bed and breakfast Novotel Ibis Hotel 

Single room 400 (AED) 338 (AED) 

Double room 480 (AED) 388 (AED)  

Extra cost for Dinner or lunch for 1xAdult 100 (AED) 90-100 (AED) 

Free Privileges &service 
- internet access in all guestrooms 
- in room tea&coffee facilities and 2 bottles of water in room daily 
- local newspaper delivered daily to each guest room 
- use of gymnasium and outdoor swimming pool  

المجاور في حالة الرغبة يرجى  في أبارت هوتيل في البناءالمجموعات ب شقق خاصة  اوعائلية حجز شقق من الممكن 
 عن ذلكستفسار اال

There are possibilities to book apartments for families or small groups in the Adagio Aparthotel 
in the building next door, if you want Please ask! 

Rate for 1x Nights bed (AED) Adagio Aparthotel  

Studio 40 m
2
 350 (AED) 1 X room 

One Bedroom Apartment 56 m
2
 510 (AED) 2 X room 

Two Bedroom Apartment 85 m
2
 720 (AED) 3 X room 

Note: Self-service meals الشقق مجهزة بمطبخ  ,الخدمة ذاتية  
 

Cancellation of registration لغاء التسجيل إ   

Befor 1 Sept.2015 will be deducted 25%  من المبلغ %(25سيخصم)  2015أيلول )سبتمبر(  1قبل 

After 1 Sept.2015 will be deducted 50%  من المبلغ %(50سيخصم)  2015أيلول )سبتمبر(  1بعد 

After 1 Oct.2015 will be deducted 100%  المبلغكامل سيخصم  2015أوكتوبرتشرين األول  1بعد 
 

tel:+97192239999
http://www.novotel.com/


 

General Information Novotel Fujairah  الفندقمعلومات عامة عن 
The Novotel Fujairah is located in the center of Fujairah, just minutes from the shopping 

center Fujairah City Centre. It offers free Wi-Fi, a restaurant, a coffee lounge and 6 equipped 

meeting rooms. There is also a gym and swimming pool with pool bar. Modern air-conditioned 

rooms all offer mountain views. Each has a flat-screen TV, a minibar and a coffee maker. The 

suite also includes a living room with a coffee maker. The bathroom has a bathtub or shower. 

The football club and the stadium Fujairah is a 7-minute walk from the Novotel Fujairah. Dubai 

International Airport is a 60-minute drive. On site Free private parking is available. 
 

Das Novotel Fujairah liegt im Stadtzentrum von Fujairah, nur wenige Minuten vom 

Einkaufszentrum Fujairah City Centre entfernt. Es bietet kostenloses WLAN, ein Restaurant, 

eine Café-Lounge und 6 ausgestattete Tagungsräume. Nutzen Sie auch das Fitnessstudio sowie 

den Pool mit Poolbar. Die modernen, klimatisierten Zimmer bieten alle Bergblick. Jedes verfügt 

über einen Flachbild-TV, eine Minibar und eine Kaffeemaschine. Die Suite enthält zudem ein 

Wohnzimmer mit einer Kaffeemaschine. Im Badezimmer erwartet Sie eine Badewanne oder 

eine Dusche. Der Fußballclub und das Stadion Fujairah sind 7 Fahrminuten vom Novotel 

Fujairah entfernt. Den internationalen Flughafen Dubai erreichen Sie nach 60 Fahrminuten. An 

der Unterkunft stehen kostenfreie Privatparkplätze zur Verfügung. 



Al Sharq Hospital:  

 Al Sharq Hospital is the first private hospital in the east coast of UAE to be awarded Joint 
Commission International Accreditation ( JCI ). Al Sharq Hospital is first 100 bed premium private 
general medical facilities located in Fujairah to offer advanced medical care and emergency 
services which are working 24 hours.  The hospital has a full-fledged Emergency department, 21 
Outpatient departments, ICU, NICU, Endoscopy, Delivery suites, Day Surgery units. The Hospital 
will offer both inpatient and outpatient care which covers Medical and Surgical Specialties. The 
state of the art Diagnostic facility includes advanced and fully automated Laboratory equipment 
and Imaging unit equipment such as Open MRI, Panorama 1.0 Tesla, Open MRI, Panorama 1.0 

Tesla, Mammography, 4D - 
Ultrasound, Fluoroscopy, 
etc. All departments are 
manned with highly 
experienced staff providing 
accurate reliable evidence 
based care and quality 
services on International 
standards.. 

 

 مستشفى الشرق :

وهو أول مستشفى حائز على 

االعتمادية االمريكية في منطقة 

الساحل الشرقي من الدولة . 

ما ويقدم المستشفى أيضاً خدمات اإلسعاف مستشقى الشرق يتسع لمائة سرير مجهز بأفضل وسائل الراحة واألمان, ك

ن عيادة خارجية متخصصة يشرف عليها يلمستشفى إحدى وعشرساعة , يضم ا 24والطوارئ بشكل متكامل تعمل على مدار 

نخبة مميزة من األطباء االستشاريين واألخصائيين األكفاء , كما يشتمل المستشفى أيضا على وحدة العناية المركزة, ووحدة 

زة بأحد  التقنيات مع مجهدة مجهزة بأحد  األجهزة, وغرف عمليات ية المركزة لألطفال, ووحدة المناظير, وغرفة والالعنا

 . مكانية التواصل عن بعد مع المستشفيات العالميةإ
لدينا  عالية, وتتوفرجودة كما ويقدم المستشفى وحدات اإلجراءات التشخيصية ) المختبر , األشعة(  جهزت بعناية فائقة و

شعاعي للثدي, والتصوير تصوير الخدمات األشعة التشخيصية ، الرنين المغناطيسي المفتوح ، واألشعة المقطعية , وال

صوتيه, والتنظير, ويقوم باإلشراف على هذه األقسام كادر طبي مؤهل ومن ذوي الخبرة المهنية واالحترافية الفوق اج موباأل

 .العالية
 

 : شرقيالفجيرة عروس الساحل ال

إمارة الفجيرة هي إحدى إمارات دولة اإلمارات العربية المتحدة ،  تقع إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.و هي اإلمارة الوحيدة من بين اإلمارات السبعة التي تطلع على ساحل عمان و يحدها من الشرق خليج عمان 

ارقة ومن الجنوب مدينة كلباء التابعة إلمارة الشارقة.  تبلغ المساحة اإلجمالية إلمارة الفجيرة ومن الغرب رأس الخيمة والش

 . كيلومترا 1488
تحكمها عائلة آل الشرقي وحاكم إمارة الفجيرة صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وولي عهده ابنه الشيخ محمد بن حمد 

 .بن محمد الشرقي
التسمية، ولكن المرجح منها هو نسبته إلى تفجير الينابيع والعيون في المنطقـة . تعتبر الفجيرة تختلف الروايات حول أصل 

عاصمة االستجمام، فهي مزيج رائع بين البحر والطبيعة الخالبة التي تتمثل في المساحات الجبلية الشاسعة والشواطئ الممتدة 

 .مما يضفي سحر خاص على اإلمارة ككل
لمشمسة الرائعة وسواحلها الممتدة تدعو الزائر إلى االستمتاع بالرياضات البحرية الشيقة كالسباحة الفجيرة بشواطئها ا

والتجديف وركوب الزوارق الشراعية والغوص، حيث استطاعت الفجيرة التي تقع على السواحل الشرقية لدولة اإلمارات 

نمط حياتها البسيط، أن تكون اإلمارة الواعدة الجديدة المفضلة العربية المتحدة والتي تشتهر بجمالها الخالب ومياهها الدافئة و

 .للسياح والزائرين والمقيمين على حد سواء



شجع المزيج الرائع بين الترا  والتاريخ والثقافة وعجائب الطبيعة  

المذهلة على تدفق المستثمرين الذين ينبهرون بسحر اإلمارة وخيراتها 

غاية كل مستثمر وباحث عن المناخ الطبيعية، مما أهلها ألن تكون 

االستثماري المضمون، وقد تأتى هذا الجهد بعظيم األثر في ظهور 

  .العديد من المشاريع البارزة في اآلونة األخيرة
  :أهم المعالم في اإلمارة

  :قلعة الفجيرة

تقع قلعة الفجيرة األثرية على الشمال الغربي لقرية الفجيرة القديمة 

متراً تقريبا وتمتد القرية نفسها  20غير يرتفع وعلى تل صخري ص

في النصف الشمالي من السهل الساحلي خلف بساتين النخيل على بعد 

ميالدية  1551 - 1500كيلومترين تقريبا من البحر .تم بناؤها ما بين 

وتتميز قلعة الفجيرة بتصميمات هندسية فريدة فتخطيط هذه القلعة 

يط الهندسي الذي عرفت به القالع في يختلف تماماً عن سائر  التخط

المنطقة، ألنها غير منتظمة الشكل، وليست وفق أبعاد تضاريسية 

  .معينة، بل أخذت شكل الربوة التي بنيت عليها
قلعة الفجيرة بنيت من قبل األهالي من مواد محلية وهي الحجر 

والحصى والطين والتبن ومادة الصاروج ألغراض دفاعية إشارة إلى 

ألهالي دافعوا من داخلها ببسالة عن  المنطقة وبمناسبات عديدة أن ا

وتصدوا الى العديد من هجمات البرتغاليين واإلنجليز في  الماضي، 

  .اضافة إلى جانب كونها كانت مركزاً إدارياً مهماً للمنطقة
  :قلعة البثنة

تعتبر قلعة البثنة من أشهر القالع الموجودة في الفجيرة، حيث شيدت 

عاماً تقريباً وتأتي شهرة القلعة  270أي أن عمرها تجاوز  1735عام 

من شكلها المعماري الفريد وحالتها الجيدة من حيث البناء إلى جانب 

موقعها المتميز، كما أنها تقع في منطقة تعد المدخل الرئيسي إلمارة 

ير الفجيرة، لذا فقد اهتم بها الشيوخ اهتماماً كبيراً نظراً لدورها الخط

في حماية اإلمارة بشكل محدد من غزوات األعداء، ولهذا بنيت القلعة 

 .لتكون بمثابة الحصن الحصين للبثنه واإلمارة
  :حصن الحيل

يعد حصن الحيل أحد الحصون القوية المهمة التي تحتل موقعاً استراتجياً 

يعتبر ملتقى أكثر من اتجاه ونقطة توحد في الطريق إلى الفجيرة. وقد بني 

الحصن في قرية الحيل على الضفة الغربية لوادي الحيل على جبل يرتفع 

متر عن سطح أرض الوادي وسمي الجبل باسم الحصن. وفقاً  40حوالي 

لروايات المعمرين من األهالي من سكان المنطقة أنه بني في عهد الشيخ حمد 

بأن  14بن عبدهللا الشرقي واستنادا إلى نتائج التحليل الكيميائي لكربون 

 .م1830الحصن بني في العام 



  :وادي وريعة

نبع الوريعة العذبة و تستقطب السياح و الزوار في مختلف مواسم السنة خالل عطلة نهاية األسبوع لموقعها الرائع  توجد فيه 

طريق ممهد البدية و اإلنحراف في  –حيث الجبال و الوديان و الوصول إلى موقعها يكون من خالل طريق مدينة الفجيرة 

  .عبر وادي الوريعة إلى مسافة ينصح بعدها باستخدام سيارات ذات الدفع الرباعي فقط
 عيون المياة المعدنية و الكبريتية

ستشفاء من للناس من مختلف األماكن لغرض اال المياة المعدنية و الكبريتية التي تعتبر مالذاً  نتتميز إمارة الفجيرة بوجود عيو

 :ية و أمراض المفاصل و أهم تلك المواقعمراض الجلدبعض األ
 عين مضب

تقع في وسط حديقة و منتزة عين مضب 

في نهاية شارع اإلتحاد في الطرف 

الشمالي لمدينة الفجيرة و تعتبر من 

األماكن التي يرتادها الناس لغرض 

اإلستشفاء من بعض األمراض الجلدية 

حيث يستطيع المريض النزول و 

لعين في برهة من اإلستحمام في مياه ا

الوقت. و يأتي إلى العين الناس من 

مختلف األماكن بقصد معالجة بعض 

األمراض الجلدية و أمراض المفاصل و 

غيرها ، و تشتهر العين بتركيب مياهها 

 .المعدنية و الكبريتية
 عين الغمور الكبريتية

كيلومتراً من مركز  25تقع على بعد 

ما مر و النخيل و األرك. و كلأوحلة، في منطقة غنية بأشجار الس –يق المؤدي إلى الفجيرة مدينة الفجيرة جنوباً و قرب الطر

العين التي تنساب بعض مياهها في مجرى الوادي و تتسرب  عن مياه المترسبة اقترب الزائر من العين تفوح رائحة الكبريت 

( درجة مئوية، و  60-55صل درجة حرارة مياة العين ) على جوانبة المادة الكبريتية البيضاء المترسبة عن مياة العين، و ت

يؤم الناس موقع عين الغمور لخاصية التركيب الكيميائي و درجة حرارة المياة المرتفعة ناشدين اإلستشفاء من أمراض 

  من تلك األمراض. ةالروماتيزم و المفاصل و ضمور العضالت و بعض األمراض الجلدية، و قد سجلت حاالت شفاء كثير
Fujairah is one of the seven emirates that make up the United Arab Emirates, and the only 
one of the seven that has a coastline solely on the Gulf of Oman and none on the Persian Gulf. 
The Emirate of Fujairah covers approximately 1,166 km2, or about 1.5% of the area of the 
UAE, and is the fifth largest Emirate in the UAE. Its population is around 152,000 inhabitants 
(in 2009). 
The weather is seasonal, although it is warm most of the year. The months of October to 
March are generally regarded as the coolest, with daytime temperatures averaging around 25 
°C (77 °F) and rarely venturing above 30 °C (86 °F)—with temperatures climbing to over 40 °C 
(104 °F) degrees in the summer. The winter period also coincides with the rainy season and 
although by no means guaranteed, this is when Fujairah experiences the bulk of its 
precipitation. Rainfall is higher than the rest of the UAE, partly because of the effect of the 
mountains that encircle the Emirate, and partly because the prevailing winds are easterly 
bringing with them water-laden clouds off the warm Indian Ocean. 
Travel in and around Fujairah and the surrounding towns of Khor Kalba, Khor Fakkan, Kalba 
and Masafi has been made easy by the development of modern highways over the last 30 
years, since gaining independence in 1971. 
Fujairah is the only Emirate of the UAE that is almost totally mountainous. All the other 
Emirates, like Dubai and Abu Dhabi are located on the west coast, and are largely covered by 
desert. Consequently, Fujairah boasts a higher than average yearly rainfall of the UAE, 
allowing farmers in the region to produce one crop every year. 



31st Annual Meeting of ARABMED in Europe 
24 - 28 October 2015 in Al Fujairah 

Timetable الجدول الزمني 

24 - 28 October 2015 
 

Day 1 Saturday 24 October 2015  Novotel /Fujairah 

Arrival to Dubai and transfer to the Novotel or Ibis Hotel in Fujairah 

Visit the Al Sharq Hospital: 

19-30 – 22:30  Welcome dinner 

Day 2 Sunday 25 October 2015 Novotel /Fujairah 

8:30 –  Registration 

10:30 – 11:30  Opening ceremony Dibba ballroom 

11:30 -12:30 Opening the Medical Exhibition 

12:30 – 14:00 Lunch break 

14:00 – 16:00 Scientific program (2 parallel session in Dhadna and Al Halaah Hall) 

16:00 – 16:30 Coffee break 

16:30 – 18:00 Scientific program (2 parallel session in Dhadna and Al Halaah Hall) 

20:30 – 22:30 Dinner at conference hotel 

Day 3 Monday 26 October 2015  Novotel /Fujairah 

09:30 – 11:00 Scientific program (2 parallel session in Dhadna and Al Halaah Hall) 

11:00 – 11:30 Coffee break 

11:30 – 13:00 Scientific program (2 parallel session in Dhadna and Al Halaah Hall) 

11:30 – 13:30 Workshop in the Ophthalmology, Paired arcuate and modified  

  Circular keratotomy in keratoconus 

13:00 – 14:00 Lunch break 

14:00 – 16:00 Scientific program (2 parallel session in Dhadna and Al Halaah Hall) 

16:00 – 16:30 Coffee break 

16:30 – 18:00 Scientific program (2 parallel session in Dhadna and Al Halaah Hall) 

14:00 – 16:00 Board meeting of ARABMED Thoban Hall 

20:30 – 22:30 Farewell Dinner 

Day 4 Tuesday 27 October 2015  Novotel Hotel/Fujairah 

Social Program Go together in Fujairah 

Day 5 Wednesday 28 October 2015 

Departure from Fujairah to Dubai Airport 



31st Annual Meeting of ARABMED in Europe 
24 – 28 October 2015 in Al Fujairah 

Registration ستمارة التسجيل ا  
 

Surname  الكنية    First name االسم األول  

Street الشارع   ………………….Zip code  رقم المدينة              City  ….…… المدينة

Country البلد………………………………Tel.: ……………………………. 

Email                                                                ARABMED Member No O Yes O 

1-Registration Fees رسم المؤتمر   (   ) Nr of person (                €) 

2- Fees for the Partner or Companion (   ) Nr of person  (                €) 

Total 1+2 (                   €) 

Accommodation in Conference Hotel No O  Yes O  

Novotel O Ibis Hotel O Adagio aparthotel O other hotel O 

Arrival to Dubai             October 2015 from                            Flight Nr               

Departure           October 2015 to          

Transfer to and from Fujairah No O  Yes O   Nr of person (   ) 

 2015اوكتوبر  24لى مطار دبي في إالفجيرة في جدول زمني للقادمين  لىإسيكون هناك وسيلة نقل جماعية 

  

Bank Transfer at      /     / 2015 لرسم المؤتمر  )التسجيل( تاريخ التحويل  

 في بلدانهماإلماراتية ويجب بأن تقدم الى السفارات  ينشهرالحوالي  (الفيزا الحصول على تأشيرة الدخول ) إجراءاتتتطلب 
 

Date signature  

 
 
 
Please complete and return this form to Samir. Quawasmi via email at: drquawasmi@gmail.com  
no later than 30 August  2015 
cc to  

- Dr. Ossama Al-Babbili, Secretary General of the Conference, E.Mail: o.babbili@ydl-me.com 
- Dr Faidi Omar Mahmoud: E Mail: faidi.mahmoud@gmail.com  
- Ms Eman Karam: eman.karam@fng.ae  

 والدكتور اسامة والى السيدة إيمان كرم فيضي محمود الى الدكتور الدكتور سمير قواسمي ونسخة  الىبالميل اإلستمارة إرسال يرجى 

Bank Transfer for ARABMED in Europe (Germany)  ألمانياإتحاد أطباء العرب في اوروبا المسجلة في حساب  

Union Arabischer Mediziner in Europa Germany (ARABMED)  

Sparkasse Erlangen, BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1ERH 

IBAN-Nummer: DE22 763500000060025142 

mailto:drquawasmi@gmail.com
mailto:o.babbili@ydl-me.com
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ABSTRACT FORM 

 
Please note that the last date for receiving abstracts & proposals is 30 August 2015 

Titel the presentation:  
Author(s) name: 
Affiliation: 
Position: 
Tel:       Email: 
 

Abstract  
 
 

 
i) All abstracts should include original work material  
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, and email addresses 
iv) The title should be indicated in Arabic and English  
v) The abstract and Short CV with Pictrure should be electronically( Mail )submitted  
 
All Abstracts and workshop proposals should be sent to  
Please complete and return this form to Samir. Quawasmi via email at: drquawasmi@gmail.com  
no later than 30 August  2015 
cc to Dr Faidi Omar Mahmoud: E Mail: faidi.mahmoud@gmail.com    
Ms Eman Karam : eman.karam@fng.ae  

 
 محمود فيضي الى الدكتور الدكتور سمير قواسمي ونسخةالمسؤول العلمي للمؤتمر  الى بالميل حاضرةملخص المإرسال يرجى 

mailto:drquawasmi@gmail.com


 

 اإلعالن الثاني  اإلعالن الثاني 


