
  للمؤتمر األول اإلعالن
First Announcement of the Conference 



 دعوة
 
 

 الزميالت والزمالء الكرام
 

 تحية طيبة وبعد
 

م لدعوتك الشرق في الفجيرةومؤسسة مستشفى في مع الزمالء األطباء العرب في اوروبا إلتحاد تتشرف اللجنة المنظمة 
وذلك  عن الجديد في الطب المعاصر المؤتمر الطبي السنوي الواحد و الثالثون التحاد األطباء العرب في أوروباليات عالف

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو برعاية كريمة من  2015وكتوبر ا  28  - 24 في الفترة الواقعة مابين
, لتوفر المعايير المعتمدة الفجيرة فياألولى  وللمرةنا ان ينعقد هذا المؤتمر ويشرف ,المجلس األعلى لالتحاد حاكم الفجيرة

 لالختيار من تراث عمراني ورصيد ثقافي وعلمي وفني ودور اقتصادي, إن هذا المؤتمر يعد امتدادا لمؤتمرات سابقة
عيا مخلصا نحو تحقيق هدف من , حيث تمثل نوعا هاما من تواصل الجهود المشتركة لألطباء العرب في اوروبا وسلإلتحاد

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 المشتركة و كذلك الربط بين منجزات الحياة الغربية العصرية والقضايا واالهتمامات 
 .من تقدم على أحدث ماتوصلت إليه العلوم الطبية

 
 الزمالء األعزاء

 بغضئمين عليها قاوالعامل الثقة والجودة في العالج لدى المرضى مباشرة بشكل عام ينطرح  الصحةأمور يناقش عندما 
في الواقع، ال تزال هناك و. المدن في الريف أو فيوأينما كانوا ، صغارا أو كبارا, أغنياء أو فقراءر عما إذا كانوا النظ

 .العالمالمجتمعات والبلدان المختلفة في  فيوالتدبير الصحي  وعية الرعاية الطبية اختالفات كبيرة في ن
للسكان وروبا هي الموارد البشرية والتكلفة والتعليم. البيانات الديمغرافية للرعاية الصحية في أالحالية  المشاكل الرئيسية 

تكاليف الرعاية مستمر وبالتالي تزايد وخدمات في رعاية حاجة إلى والذين بالمتقدمين في السن د المرضى اعدأمقلقة، و
بسبب التطور  من ناحية أخرى ، 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 لبحث عن اوأنظمة معينة 
التغطية المطلوبة والمقبولة للجميع وتوفيرالرعاية الطبية الجيدة والكافية عن نوعية تأمين ال حول كيفية واصحاب القرار 

 هذه الموضوع األسئلة 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 عليها العالج الجيد ذا هو ما •
 ؟وتعطي الثقة بالمريض اآلمال التي تحقق الجودة ما هي معايير  •

 في المجاالت التالية في مؤتمرنا وسنناقش ايضا مواضيع طبية ساؤوالت سوف نحاول اإلجابة على بعض هذه الت

والجراحة  الجراحة العامة,  يةنامراض الكلية, العي ,أمراض القلب والدورة الدموية اإلستقالبية,األمراض 
لعالج القرنية عملية بدر ) مع ورشات عمل في األمراض العينية واأللمو عالج األورام  ,, التخدير,األطفالربالمناظي

 والجراحة التنظيرية( المخروطية الجديدة
 

اللجان بوضع البرنامج العلمي واالجتماعي في  وستقوم 2015ايلول  1واخر موعد لقبول ملخص المحاضرات هو يوم 
 موعد الحق سيعلن عنه في نهاية الشهر التاسع بإذن هللا 

 السياسة الصحيةاألطباء المحليين و الزائرين والقائمون على  منفي هذا الحدث مشارك  400مشاركة حوالي بنتوقع إننا 
.و سوف نكون مسرورين عندما نراكم مشاركتكم كمحاضرين او مستمعيننأمل و ث ابحوشركات الرعاية الصحية واأل

  وبركاتهفإلى اللقاء معكم , في جو علمي أخوي مفيد ومثمر. دمتم بخير والسالم عليكم ورحمة هللا ,الفجيرة ونحييكم في
 .في وقت مبكراإلستفسار عنها الزمالء الذين يحتاجون الى فيزا يرجى من 

 

 
 الدكتور فيضي عمر محمود

 إتحاد أطباء العرب في اوروبارئيس 



Welcome Letter 
Dear Colleagues  

When it comes to health, it is always about trust. That they get confidence of patients 
the right therapy and high-quality treatment, 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 medical care in Europe or world. 
The major problems of Health Care in Europe are human resources, cost and 
education. The demographic data are alarming, the number of old patients in need of 
care is permanently increasing and the costs of Health Care are expanding every year. 
This is because of a rising demand of medical and health care services in an older 
population, but also because of the fast development of new techniques, devices and 
medical drugs. On the other hand, we have the problems of the financial budgets in all 
Health Care sectors. In a few years, this fact will undoubtedly lead to quotation of 
medical services as soon as the reserves of the system concerning optimization are 
bailed out. 
That is about to change with political backing discuss the healthcare stakeholders 
about how the quality of medical care is to ensure coverage and what resources are 
necessary. 

 Must be good medicine expensive? 

 What criteria should meet a fair distribution of scarce resources? 

 What is actually good medicine? 

 Can planned by the coalition Quality Institute fulfill the hopes? 
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. All so 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. 
31st Annual Meeting of ARABMED in Europe, which takes place this years on 25 and 
26 October 2015 in Fujairah, which is the leading conference for health policy and 
health economics for ARABMED in Europe. Which we will discuss the key aspects of 
quality discussion and give new impulses for their constructive development. Even in 
2015 we expect about 400 visitors, Clinic Manager, doctors, managers from health 
policy and health care companies, research and science. 
The deadline to accept the summary lecture is on 1 September 2015 also the scientific 
and social program at a later date to be announced at the 30 of September 2015 
The strong intention of H.E. SHK Hamad Al Sharqi, SHK Saleh Al Sharqi and Al Sharq 
Healthcare in Fujairah pushed us to organize this conference. This could only be done 
because of the many excellent colleagues who supported this event with their expertise 
and the attendance to come here and give lectures. 
For the colleagues who need Visa to UAE please early contact with the Organization 
Committee in Fujairah, where the visa procedures need about two months and that 
must be submitted to the Emirate embassies in their countries  
 
Sincerely 
 
Dr. Faidi Omar Mahmoud  
President of ARABMED in Europe 



 

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 

His Highness Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi Member of the Supreme 

Council of the United Arab Eimrates, Ruler the Emirate of Fujairah 

Titel of the conference «Advances in Contemporary Medicine» 

Mail Address for Registration  

ARABMED in Europe  

Dr. Faidi Omar Mahmoud, President of ARABMED in Europe: 

      Mail: faidi.mahmoud@gmail.com 

Dr. Ossama Al-Babbili, Represented of Arabmed in UAE, Mail: o.babbili@ydl-me.com 

Dr. Samir. Quawasmi, Represented of Arabmed in Jordan 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 

 Ms Eman Karam,Congress Secretary, Tel: 0097192244474 (214)  

E Mail: eman.karam@fng.ae  

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) 

- Endoscopic and Laparoscopic Surgery 

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

Presentation: Only with USB sticks the use of private laptop not possible. 

Social Program Go together in Fujairah  

 نشاطات مثل سفاري او زيارة اماكن سياحية لسيكون هناك عروض مختلفة سياحي ستكون إضافية تكاليف البرنامج ال

Acumodation and Conference Venue مؤتمر في الفجيرة ال اإلقامة و مكان   
Novotel Fujairah, Hamad Bin Abdullah Road, P.o. Box 2751, Fujairah, UAE  

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

والشقق   ibis Hotelإيبز هوتيل  Novotelنوفوتيل( بأقسامه الثالثة التجمع الفندقي

لسهولة  لهذا الحدث مالئم جداواحد,  مكان في)   Adgagio aparthotelالمفروشة

 في ور للمشاركين من كل األطرافالحض لتسهيلو إلختصار الوقت والمواصالتالتواصل و

الفرق بينهم , والميزة في هذه الفنادق انها متصلة مع بعضها البعض في البناءالعلمي.البرنامج 

مشتركة وكذلك كلها والمرفقات التجهيزات  فقط, التفاوت في األسعار ومساحة الغرفهو

يرة مع وجبة الفطور الفج للراغبين في اإلقامة في هذا المجمع في. المسبح واحد ومشترك

األسعار الخاصة )سيذكرفي النشرة بوالعشاء مع البرنامج اإلجتماعي يرجى التسجيل والحجز 

 الالحقة(عن طريق اللجنة التنظيمية  في وقت مبكر, األسعار الحالية قد تتغير حسب توقيت الحجز

 مارات : اللجنة المنظمة ال تتولى تنظيم الطيران الى اإل الطيران الى اإلمارات

mailto:o.babbili@ydl-me.com
mailto:a.alhafeiti@fng.ae
mailto:Eman.karam@fng.ae
Tel:+97192239999


 

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. 

 



 

General Information مؤتمرمعلومات عامة عن ال 
Registratation Fees  رسم المؤتمر ال تشمل اإلقامة 

 حسب القائمة التالية.  باليورو يرجى من الراغبين باالشتراك التقدم باستمارات التسجيل وتسديد رسوم التسجيل
Registration covers Opening Ceremony, Dinner on Wednesday 25 October 2015 
evening and beverage is included in the registration fee as well as in the in the social 
dinner on Thursday 26 October 2015 evening  

  Registratation Form رسم المؤتمر Fees in Euro فئات التسجيل

يوني  30حتى  التسجيل الباكر

2015 
No Member 120,00  
Member (100,00 ) 

Early Registration  
Until 30.Juni 2015 

 التسجيل المتأخر 

 2015اوكتوبر 20 وحتى يولي 1
No Member 130,00  
Member 110,00  

Late Registration  
1 July- 20 Oct. 2015  

 28-24 رالتسجيل أثناء المؤتم

 2015اوكتوبر 
No Member 140,00  
Member 120,00  

Registration  
at 24-28 Oct.2015. 

مع شهادة الحضور والحصول على وثائق المؤتمر والختام حفل االفتتاح  المحاضرات و التسجيل المشاركة فييغطي رسم 
و الراغبين في الغير اطباء . أما المشاركين و المرافقين ما عدا البرنامج السياحيوالجلسات العلمية والعشاء لمرتين 
 4اويرو لكل الفترة  120او   ولكل شخص يوميورو لكل  50فع عليهم دواإلستراحات المشاركة في العشاء األول والثاني 

  2015اوكتوبر  20تقبل التحويالت التي وصلت بتاريخ , دون وثائق المؤتمرايام 

 (150أعضاء إتحاد العرب في اوروبا الدافعين لرسوم اإلتحاد )€ لهم تخفيضات واضحة في الجدول السابق  2015لعام
  والمتوافقة مع التواريخ

 في حالة اإلشتراك في المؤتمر وفي حالة تقديم استمارة  2015ي لإلتحاد لعام األعضاء الجدد سيعفون من الرسم السنو
تسجيل العضوية لإلتحاد ,للراغبين اإلنتساب الى إتحاد أطباء العرب في أوروبا واإلستفادة من الرسوم المخفضة 

 المانيا للمؤتمر يمكنهم تحويل رسم المؤتمر المتوافقة مع التاريخ  فقط الى رقم حساب اإلتحاد في 

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

  وفي حال الرغبة لإلشتراك في الوجبات طالب الطب )بحسب بطاقات الجامعة( مدعوون لحضور المحاضرات النظرية
 درهم لليوم 100والحصول على وثائق المؤتمر وباقي النشاطات تكلف 

 كل التكاليف من )الرسوم وتكاليف  الزمالء الذين يودون ان يستضيفوا أحدا ان يضعوا بعين اإلعتبار الرجاء من كل
 اإلقامة( لكي ال نحرج أحدا

Accommodation Fee only 
Registration covers accommodation in hotel, duration 24

th
 -28

th
 Oct.2015 

 4x Nights bed and breakfast in Single or double room, Lunch or Dinner 
 Transfer Dubai Airport to the Hotel and from Hotel to the Airport 

Paket Rate for 1xAdult € Novotel Ibis Hotel Adagio aparthotel 

Double room    

Single room   ? 

 ناء المجاور في حالة الرغبة يرجى اإلستفسار في أبارت هوتيل في الباو المجموعات ت يوجد إمكانيات لحجز شقق للعائال
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! 

 ة والوجبات مع الفندق مباشرة حساب اإلقام في حالة القدوم المبكر او المغادرة المتأخرة يرجى تصفية
Bank Transfer for ARABMED in Europe (Germany)  
 بنك إتحاد أطباء العرب في اوروبا المسجلة في إيرلنغن األلمانية  
NOTE: Please note that all registration, accommodation fees should be sent to the 

below indicated bank account in UAE: 
Union Arabischer Mediziner in Europa Germany (ARABMED)  

Sparkasse Erlangen,  BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1ERH 
IBAN-Nummer: DE22 763500000060025142 

 

Cancellation of registration الغاء التسجيل    
Befor 1 Sept.2015 will be deducted 25%  (25سيخصم)  2015/سبتمبر / 1قبل% 

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

After 1 Oct.2015 will be deducted 100%  100خصم سي  2015أوكتوبر 1بعد% 



 الفجيرة ماذا تعرف عن 

الفجيرة هي إحدى إمارات دولة اإلمارات العربية  إمارة

المتحدة. وهي الوحيدة من بين اإلمارات السبعة التي ال 

تقع أراضيها على سواحل الخليج العربي فهي تقع على 

خليج عمان. في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية 

ويحدها من الشرق خليج عمان ومن الغرب رأس الخيمة 

الجنوب مدينة كلباء بإمارة الشارقة وتطل والشارقة ومن 

 70على ساحل عمان. وتمتد على خليج عمان بمسافة 

كيلو مترا من قرية أوحلة حتى دبا شماال وهي آخر حدود 

اإلمارة على الساحل. يحكمها الشيخ حمد بن محمد 

الشرقي وولي عهده ابنه الشيخ محمد بن حمد بن محمد 

 . ةالشرقي. عاصمتها مدينة الفجير

تشتهر امارة الفجيرة برياضة التايكواندو من خالل نادي 

االمارة نادي الفجيرة 

للتايكواندو الذي يعتبر النادي 

األول على مستوى الدولة و 

يشارك في معظم البطوالت 

العربية و الدولية و الجدير 

بالذكر ان رياضة التايكواندو 

تحظى بدعم كامل من سمو 

ي الشيخ محمد بن حمد الشرق

ولي عهد اإلمارة ولقد 

استضافة االمارة بطوالت 

على مستوى عالمي 

 . للتايكواندو

تحتوي امارة الفجيرة على 

المدارس الحكومية الكثير من 

و الخاصة بجميع مستوياتها 

االبتدائي و االساسي و 

الثانوي و بعض المدارس 

اإلنجليزية, و ايضاً تضم العديد من الجامعات مثل : كلية الفجيرة و جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا فرع الفجيرة و جامعة 

 . فجيرةالعلوم االبداعية باالضافة لكلية التقنية العليا فرع ال

تتكون الفجيرة من جزئين منفصلين، كالهما يطل على خليج عمان األبرد مياها من الخليج العربي األمر الذي يساهم باعتدال 

 . مناخها نسبيا. وتتميز بجبالها وشواطئها وعيونها الكبريتية كعين غمور وعين مضب.وهي ذات طبيعة جبلية

نوب شرق الجزيرة العربية إلى ساحل الشام والذين عرفوا في التاريخ باسم الفجيرة هي الموطن األصلي للمهاجرين من ج

الفينيقيين وهم المعروفين أيضا بعمالقة البحار نتيجة براعتيهم في ارتيادها ومن ذلك اطلق على الفجيرة أيضا تسما "ارض 

 "عمالقة البحار

م ارجع االسم لم تثبت رواية اكيدة حول تسمية امارة الفجيرة بهذا االسم. بعضه

على تفجر العيون بالمنطقة وبعض اآلراء تقول ان االمارة سميت بهذا االسم 

لشدة ما كانت تعانيه من الفقر. ولكن القول االرجح والذي يعتقد به األغلبية من 

المؤرخين هو ان التسمية جاءت نسبة إلى تفجر الينابيع المائية من تحت الجبال 

 الموجودة هناك 

ة الدولي أصبح مركز دولي هام لشحن البضائع ويعتبر ميناءها مطار الفجير

 .مرفق هام لها ولدولة اإلمارات كونه بوابتها على خليج عمان

المطاريشكل موقع إمارة الفجيرة اإلستراتيجي خارج مضيق هرمز بوابة 

شرقية لدولة اإلمارات العربية المتحدة تربط بين أسواق دول الخليج العربية 

رة الهندية والشرق األوسط وأوروبا ومركزا إلعادة تصدير البضائع وشبه القا

بين الشرق والغرب بعد أن نجحت السياسات التي وضعتها لجذب االستثمارات 

الخارجية وإقامة شراكه اقتصادية تجارية مع العديد من المؤسسات االستثمارية 

ة المهمة في منطقة العالمية مما حول إمارة الفجيرة إلى أحد المراكز االقتصادي



 .الخليج. وقد ساعد هذا في إنشاء العديد من المشاريع االستثمارية في ميادين الصناعة ولخدمات والسياحة والترويج التجاري

وفرة بعض المواد  .تسريع اإلجراءات الالزمة في منح التراخيص المطلوبة إلقامة المشاريع بمختلف أنواعها للمستثمرين

 . عض المشاريع االستثمارية في سالسل جبال الفجيرةالخام الالزمة لب

من المواقع السياحية التي تجذب الزوار وهي قلعة تحكي قصة  قلعة الفجيرة

تاريخ مدينة الفجيرة وتقع على ربوة مرتفعة وتتوسط قرية الفجيرة األثرية 

 القديمة، وتبعد عن الساحل بما يقارب ثالثة كيلومترات، ويعود تاريخ بنائها

 -م  1650م( وأعيد بناؤها في الفترة ما بين ) 1550 -م  1500ما بين )

م( وحديثا تم ترميم القلعة إلظهار معالمها التاريخية الفريدة للسياح  1700

 والزائرين

تحيط بها المزارع والعيون وغيرها من التضاريس الطبيعية،  قلعة البثنة

لزائر للقلعة بإمكانة ان يقضي نظراً لقربها من وادي حام وبساتين النخيل، وا

وقتاً ممتعاً بمشاهدة الجبال وبساتين النخيل التي تتوسطها، وقد أكسبتها مياه 

وتتميز القلعة بقربها من الطريق العام الذي يربط إمارة الفجيرة بباقي اإلمارات حيث • العيون العذبة القريبة منها نكهة خاصة

إلى اإلمارة أو مغادرته لها القيام بزيارتها لقربها من الطريق ويعود تاريخ بناءها  يستطيع السائح أو الزائر أثناء قدومه

 م1735

دقيقة بالسيارة وقرية من الطريق  15يقع على وادي حيل في جنوب غرب إمارة الفجيرة على مسافة  حصن ومربعة الحيل

م تقريبا ويتكون من قاعات لالجتماعات 1670حصة العام الذي يربط إمارة الفجيرة باإلمارات األخرى ويعود تاريخ بناء ال

وغرف نوم ومخازن ومطبخ كما أنه محاط بسور حصين مزود بفرجات أو فتحات للرمي باألسلحة ألغراض الدفاع أما 

خارج الحصن وعلى قمة ربوة فيقف برج المراقبة والدفاع مطال على القصر والقرية، وعلى أرضة الطابق األرضي توجد 

 مرمدبسة للت

تمتاز إمارة الفجيرة بوجود العديد من العيون للمياه المعدنية والكبريتية التي يسعى إليها الناس من مختلف مناطق  عين مضب

الفجيرة لغرض االستشفاء من بعض األمراض الجلدية وأمراض المفاصل وعين مضب واحدة من هذه العيون التي يرتادها 

تهر العين بتركيبة مياهها المعدنية والكبريتية، وتقع وسط حديقة ومتنزه عين مضب الزوار لالستشفاء من تلك األمراض وتش

 في نهاية شارع االتحاد في الطرف الشمالي من مدينة الفجيرة

ال تقتصر مميزات هذه العين على معالجة األمراض بل تغمر من يرتادها بسحر موقعها الذي تكسوه أشجار  عين الغمور

ك، وتقع هذه العين على بعد خمسة وعشرون كيلومتراً من مركز مدينة الفجيرة جنوبا وقرب الطريق السدر والنخيل واالر

المؤدي إلى وحله وكلما اقترب الزائر من العين تنساب رائحة الكبريت من بعض مياهها في مجرى الوادي وتتسرب على 

( درجة مئوية ويؤم الناس 60أو  55ة حرارة العين )جوانبه المادة الكبريتية البيضاء المترسبة عن مياه العين، وتصل درج

موقع عين الغمور لخاصية التركيب الكيميائي ودرجة حرارة المياه المرتفعة ناشدين االستشفاء من أمراض الروماتيزم 

والمفاصل وضمور العضالت وبعض األمراض الجلدية وقد سجلت 

  حاالت شفاء كثيرة من تلك األمراض

 45منطقة وادي الوريعة على بعد مسافة تقع  وادي الوريعة

كيلومتراً شمال مدينة الفجيرة ما بين خورفكان والبدية وتطوقها 

سلسلة من الجبال، وتتميز المنطقة بوجود أعداد كبيرة من عيون 

المياه والشالالت التي تنبع من باطن األرض، كما تتميز بوجود 

جيرة مؤخراً بتوجهات المحمية الطبيعية التي أقامتها فيها حكومة الف

من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس 

األعلى حاكم الفجيرة بجعل الوريعة محمية طبيعية لتصبح أول 

منطقة جبلية تتحول إلى محمية في الدولة لوجود العديد من 

الحيوانات البرية والطيور وأعداد كبيرة من البرمائيات والحشرات 

 .ات البرية المتعددةالمائية والنبات

وتتميز منطقة وادي الوريعة بوجود طبيعة نادرة سمحت بتكوين نظام قادر على تخزين المياه في منطقة جبلية إضافة إلى أنها 

أمتار وتحيط بها أشجار  4تتميز بوجود شالل الوريعة الذي تصب مياهه في البرك الطبيعية التي تصل عمق بعضها إلى 

  .إن الماء ال ينقطع على مدار العام وتتضاعف كميته في موسم األمطار ونباتات جبلية، حيث

 

  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرةالمعلومات مقتبسة 



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

Timetable الزمني الجدول  

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 
10:00 – 16:00 Workshop at AL SHARQ Hospital in Fujairah in the 
  Ophthalmology, Laparoscopic, Endoscopic Surgery 

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) 
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  إستمارة التسجيل 
Surname  الكنية    First name االسم األول  
Street رع الشا  ………………….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-Dinner Partner or !   (   ) Nr of person (                €) 
Accommodation Hotel No O  Yes O        O Double room, Single room O 
3-Accommodation Fee تكاليف اإلقامة (   ) Nr of person (                €) 

Total 1+2+3  (                   €) 

Arrival to Dubai             October 2015 from                            Flight Nr               
Departure           October 2015 to          

 2015اوكتوبر  24سيكون هناك وسيلة نقل جماعية الى الفجيرة في جدول زمني للقادمين الى مطار دبي في 

Registration covers accommodation in hotel, duration 24th -28th Oct.2015 
4x Nights bed and breakfast, 4x Lunch or Dinner, Transfer from Dubai AirPort 
to the Novotel Hotel and from Novotel to the Airport  

Hotel  Novotel Ibis Hotel Adagio aparthotel 

Single Room    

Doupel Room     
 في أبارت هوتيل في البناء المجاور في حالة الرغبة يرجى اإلستفسار ت او المجموعات يوجد إمكانيات لحجز شقق للعائال

There are possibilities to book apartments for families or small groups in the 
Adagio  

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

Visa to UAE No O   Yes O (   )  
Please colleagues who need a visa to send a copy of your passport to the 
organizing committee, where the visa procedures need about 2 month and 
that must be submitted to the UAE embassies in their respective countries 

إجراءات الفيزا ,حيث ان الى اللجنة المنظمةارسال صورة عن جواز السفر بيرجى من الزمالء الذين يحتاجون الى فيزا 
 في بلدانهماإلماراتية ويجب بأن تقدم الى السفارات  ينتحتاج حوالي شهر

 

Date signature  
Send to 

 والسيدة إيمان كرم  محمود ر فيضيونسخة الى الدكتو العنوان المذكور باإليميل علىالدكتور سمير قواسمي إرسال اإلستمارة الى يرجى 

Dr. Samir. Quawasmi E mail: drquawasmi@gmail.com  

cc to Dr Faidi Omar Mahmoud: E Mail: faidi.mahmoud@gmail.com  

Ms Eman Karam: eman.karam@fng.ae  

Bank Transfer for ARABMED in Europe (Germany)  ألمانيابنك إتحاد أطباء العرب في اوروبا المسجلة في  

Union Arabischer Mediziner in Europa Germany(ARABMED)  

Sparkasse Erlangen, BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1ERH 

IBAN-Nummer: DE22 763500000060025142 

mailto:drquawasmi@gmail.com
mailto:faidi.mahmoud@gmail.com
mailto:eman.karam@fng.ae
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ABSTRACT FORM 

 
Please note that the last date for receiving abstracts & proposals is 1 September 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  

 محمود فيضي الى الدكتور ونسخة الدكتور سمير قواسميالمسؤول العلمي للمؤتمر  الى بالميل ملخص المحاضرةإرسال يرجى 

Dr. Samir. Quawasmi E mail: drquawasmi@gmail.com  
cc to Dr Faidi Omar Mahmoud: E Mail: faidi.mahmoud@gmail.com  

Ms Eman Karam : eman.karam@fng.ae  

 

mailto:drquawasmi@gmail.com
mailto:faidi.mahmoud@gmail.com
mailto:eman.karam@fng.ae

