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  دعوة
 

 الزميالت والزمالء الكرام

 تحية طيبة وبعد

مع وربا ن التحاد األطباء العرب في أي والعشرالثامنليات المؤتمر الطبي السنوي عاتتشرف اللجنة المنظمة لف

 28 - 26  للمشاركة في ھذا المؤتمر في الفترة الواقعة مابينباريس دعوتكم إلى مدينة فرنساالزمالء في 

حيث سيشكل ھذا المؤتمر مناسبة طيبة لجميع المشاركين للتعرف على الزمالء من الدول  .2012اوكتوبر 

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

لاللتقاء بزمالء المھنة الطبية من النخبة المھاجرة في الدول األوربية يتم خاللھا التعرف على أحدث ماتوصلت 

 . من تقدمإليه العلوم الطبية

و التي .الغاضبة،  من  صنع الجماھير الحاشدة و2011لم يعد خافيا على أحد أن الثورات العربية في مطلع عام 

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

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

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

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

وفي غالب األحيان إن دور األطباء للقيام , راعات الفكريةفي ھذه الصوما ھو دور الطبيب , الالزم لھم 

رية غير مرغوبة وغير مسموحة وھي غير ممكنة باألصل أثناء ھذه الحوادث لقلة باإلسعافات الضرو

ر عند اإلمكانيات التقنية  والعوائق األمنية ھل يسمح للطبيب المسعف بأن يفكر عن خلفيات وجھات النظ

  معالجته لإلنسان المجروح؟ 

 في المجتمع أثناء القضايا ور اإلنساني  علينا على األقل بالقيام بالدمن الواجبونحن كأطباء في ھذا المجتمع 

 في ربيع الثورات الطبيب دورور المؤتمر بأن تناقش ھذه السنة بأن تكون محالمصيرية وھذا ما حثنا في 

 بأننا جزء من ھذا المجتمع ومھتمون بما يجري إيمانا م  والمشاكل الصحية الحالية وذات المدى البعيدالعربية

ى مواضيع أخرى مذكورة مع باإلضافة إلعلى سالمة وأمن الوطن والمواطن في الدول العربية وحرصا 

القصيرة وكذلك على شكل بوستر او ملصقات واخر   التسجيل مع ھذه الرسالة حيث تقبل المحاضراتاستمارة

وضع البرنامج العلمي كما ستقوم اللجان ب 2012 أب 30 موعد لقبول ملخص المحاضرات ھو يوم

   عد الحق سيعلن عنه في نھاية الشھر الثامن بإذن هللاواالجتماعي في مو

إن وجودكم معنا بنشاط علمي في ھذا المحفل ومساھمتكم ومداخلتكم الفاعلة بجلسات المؤتمر سيكون لھا اثرا 

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

  في وقت مبكرفرنسا  اللجنة التنظيمية في المؤتمر وحتاجون الى فيزا الرجاء مراجعة رئيسالزمالء الذين ي

  ويجب بأن تقدم الى سفارة البلد المضيف أشھر 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 الھيئات المنظمة 

ARABMED in Europe  
Registration and Contact Address المراسالتعنوان  
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. Hesham Dahshan, Dr. med. Sayed Tarmassi, Dr. Mohamed Haysam Sawaf, DR. 
samir Quawsmie, Dr. Farida Daria Basmaji, Dr. mahmoud Sultan, Dr. Khalil Ekky, Dr. 
Ossama Al-Babbili, Dr Abdul Monem HAMID 

  زمالء أخرين من فرنسا و
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  

Registratation Fees  رسم المؤتمر ال تشمل اإلقامة 
  . حسب القائمة التالية  باليورويرجى 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  فئات التسجيل
 يحدد في اإلعالن .  2012 يولي 31حتى  التسجيل الباكر

 الثاني
Early Regisration  
Until 31.July 2012 

  التسجيل المتأخر
  2012 أوكتوبر15آب وحتى   1

 يحدد في اإلعالن .
 الثاني

Late Regesrtion  
1. August 15. Oct. 2012 

 يحدد في اإلعالن . 2012أوكتوبر 26-28 التسجيل أثناء المؤتمر
 الثاني

Regisration  
at 26-28 Oct.2012 

  

أما .  والعشاء لمرتين  المؤتمر والجلسات العلميةوثائقحصول على  التسجيل المشاركة في حفل االفتتاح وال رسميغطي
أو الحصول على شھادة / وفلة الختامية والحاألول والثانيعشاء ال الراغبين في المشاركة في  المرافقين والمشاركين و

البنك للمقارنة مع ضار قسيمة تحويل الرجاء إح, ولكل شخص  يورو للغداء 15و يورو لكل عشاء 40 دفعالمؤتمر عليھم 
 التقبل التحويالت بعد ھذا التاريخ فقط 2012 وكتوبر ا15للمؤتمر تقبل التحويالت التي وصلت بتاريخ جداول البنك 

  الرجاء اإللتزام 
 وفي حال الرغبة لإلشتراك  ضور المحاضرات النظريةمدعوون لح) بحسب بطاقات الجامعة(اوروبا  طالب الطب في

  Euro 75نشاطات في الوجبات وباقي ال
 من الرسوم السابقة %  20 يعفون من2012 لعام )€150(أعضاء إتحاد العرب في اوروبا الدافعين لرسوم اإلتحاد

 لكي تقارن مع جداول البنك  تقبل في حين إحضار قسيمة التحويلة المتوافقة مع التواريخ
 تكاليفالرسوم و( كل التكاليف منن اإلعتبار بعيا ان يستضيفوا أحدا ان يضعو يودونالرجاء من كل الزمالء الذين 

 لكي ال نحرج أحدا )اإلقامة
  



Timetable 
  باريس في مقترح برنامج الوصول واألياب وحضور فعاليات المؤتمر

Friday, 26 October 2012 الجمعة 
Arrival to Paris12.00 Registration  
 
Time Hall 1  Hall 2  Foyer 
14.00-17.00 Scientific Program  Scientific Program  Poster Sassion 
17.00- 17.30 Break  Break   
17.30-19.30 Scientific Program  Scientific Program  Poster Sassion 
 

20.30 Dinner  
 

ARABMED Board Meeting  إجتماع الھيئة اإلدارية ولجان المؤتمر في الفندق 
 

Saturday, 27 October 2012 :لسبتا   
 
Time Hall 1  Hall 2  Foyer 
09.00-11.30 Scientific Program  Scientific Program  Poster Sassion 
11.30- 11.45 Break  Break   
12.00-13.00 Opening Ceremony    
13.30- 15.00 Break  Break   
15.00-17.00 Scientific Program  Scientific Program   
17.00- 17.30 Break  Break   
17.30- 19.30 Scientific Program  Scientific Person  

 
20.30 Dinner in the Hotel  

  
Sunday, 28 October 2012 :حداأل   
Social Program Go together in Paris  

  

   باريسماذا تعرف عن 
). Arrondissement (دائرة 20، وتنقسم إلى أقاليمھا، وھي أيًضا إحدى الجمھورية الفرنسيةباريس عاصمة 

لمحافظين بمعاونة وكل دائرة مقسمة بدورھا إلى أربعة أقسام، يدير كامل المدينة عمدة بلديتھا، واثنان من ا
ومطار باريس شارل  مطار باريس أورلي: ، بھا مطاران دوليين ھماالسينتقع باريس على نھر . المجلس العام
 مما 1994  مايو15 والذي افتتح في بحر المانش تحت بإنجلترا فرنسا، النفق الشھير الذي يربط ديغول الدولي

 .رعة بين البلدين الفائقة السTGVسھل السفر بالقطارات 
كما تعرف ). Parisii بالفرنسية(يرجع اسم باريس الي قبيلة كلتية كانت أول من سكن المنطقة وتدعي باريسي 

 أوروبا كانت أول مدينة في 1828وذلك ألنھا في عام ) la Ville Lumière ("مدينة النور"باريس باسم 
بعد (وتعد باريس ميناء نھري ھام جدا وتعد رابع أھم ميناء فرنسي . بالكيروسينتضاء طرقاتھا بمصابيح تعمل 

  ).ودنكرك والھافر مرسيليا
 للمرافقين في كل وقتا كافيا لذلك خصصنا  في اللجنة التظيمية ھم أخبر الناس لھذه المدينةباريسان زمالئنا في 

وسنضع التفاصيل . سنمال مع زيارة ديسني الند وجولة بالباخرة على نھر اللمحاضرين يوم األحد كالو, األيام 
 التكاليف ستكون إضافية  في البرنامج النھائي حسب العدد النھائي ومكان التجمع

   البرنامج اإلجتماعي البقاء في باريس نھار األحد لكي ال تفوت عليكميفضل
  



  

General Information معلومات عامة عن المؤتمر 
Conference Hotel باريس في مؤتمرمكان ال  

في اإلعالن الثانيسيحدد   
 
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 

لمؤتمر وفي حالة تقديم استمارة في حالة اإلشتراك في ا 2012رسم السنوي لإلتحاد لعام الاألعضاء الجدد سيعفون من 
مخفضة للمؤتمر  الللراغبين اإلنتساب الى إتحاد أطباء العرب في أوروبا واإلستفادة من الرسوم,تسجيل العضوية لإلتحاد 
  الى رقم حساب اإلتحاد في المانيا   فقطيمكنھم تحويل رسم المؤتمر

  بعد وصول تحويلة رسم البنك يؤكد التسجيل ويوضع األسم مع القائمة الرسمية 
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 ة الكني     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 رسم المؤتمر   (   ) 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 باإليميلطفى عبد الرحمن مصإرسال اإلستمارة الى الدكتور  
Dr. Mustafa Abdul Rahman, E.mail: bassatini@hotmail.com 
Dr Faidi Omar Mahmoud: E Mail faidi.mahmoud@gmail.com 
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ABSTRACT FORM 

 
Please note that the last date for receiving abstracts & proposals is 30 July 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  
على العنوان المذكور باإليميل ونسخة الى الدكتور فيضي مصطفى 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 

 


