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IMS مركز الخدمات الطبية الدولية
مركز (الخدمات الطبية الدولية) هو أحد إدارات مستشفيات 

باملستشفى  العاملD به هم موظفون  جامعة فرايبورج، وجميع 
الجامعي. تتمثل مهمة املركز يف تقديم الخدمة الطبية مع أفضل 

ومرافقيه. للمريض  رعاية شخصية 

العالجية.  الربامج  الطبية وتنظيم  املواعيد  املركز بحجز  يقوم 
الرسمية  الدعوات  املبدئية وإصدار  التكلفة  كg يقوم بتقدير 

للسفارات للحصول عىل تأشlة السفر. وعند الرغبة يف ذلك يقوم 
املركز أيضا بحجوزات اإلقامة والسكن ويرتب خدمات املواصالت 
من وإىل املطار. كg يرتب املركز أيضاً خدمات الرتجمة الشفهية 
أينg كنتم  املساعدة  ببساطة يقدم لحرضاتكم  والتحريرية. فهو 

إليها بحاجة 

خدماتنا:

الطبية والعالجية ونساعد يف ترتيب  الفحوصات  ننظم إجراءات 
وسائل النقل والسكن (اإلقامة) باإلضافة اىل خدمات الرتجمة.

الخدمات الطبية عن بعد مثل:

خدمة إرسال صوراإلشاعة وتقييمها عن بعد (أخذ رأي ثان يف • 
مكتوب) بتقرير  الحالة 

اإلستشارة عرب اإلنرتنت (فيديو كونفرنس).• 

تعليمية: برامج 

(فردية) •  تعليمية شخصية  برامج 
التدريس عن بعد (حلقات –سيمنارات- دراسية, مستويات • 

خاصة للطالب واألساتذة) 
حلقات دراسية –سيمنارات- يف علم إدارة املستشفيات.• 

أقرب املطارات :
مطار بازل / مولوز ( سويرسا / فرنسا ) مسافة السفر • 

للمطار تستغرق حوايل ساعة واحدة.
مطار زيورخ ( سويرسا ) مسافة السفر إىل املطار تستغرق • 

حوايل ساعة ونصف.
• مطار فرانكفورت ( أملانيا ) مسافة السفر تستغرق حوايل  

   ساعتD ونصف.

املركز الطبي - جامعة فرايبورج 
أملانيا

نحو آفاق الرقي
يف مجاالت

� 

الطبي         العالج 

العلمي         البحث 

الدراسة        



ما الذي يجعلنا نقوم باختيار املركز الطبي لجامعة 
فرايبورج؟

من أفضل خمس مستشفيات يف أملانيا• 
كل التخصصات الطبية، 42 مستشفى، 11 معهد و 10 • 

بأعىل املؤهالت  يتمتعون  التخصصات. أطباء  مراكز متعددة 
الطويلة، يقومون �عالجة اآلالف من  العلمية والخربة 

املرىض سنويا سواء كانت حالتهم شائعة أو نادرة.

الرعاية •  مؤسسة غe ربحية. فنحن مؤسسة عامة هدفها 
والتعليم. والبحث  الصحية 

البحث واإلبتكار. تشرتك كل أقسام املركز الطبي بجامعة • 
العلمي وتتعاون أيضاً مع مثيلتها  البحث  فرايبورج يف 
عىل النطاق العاملي. يستفيد املريض من آخر األبحاث 

والتشخيص املتطور وأحدث ما توصل إليه العلم من 
تجهيزات ومعدات طبية ووسائل العالج التي تم بالفعل 

كفائتها. من  التحقق 

يتشاور •  الخاصة.  الشخصية  والرعاية  املتعددة  التخصصات 
األطباء متعددي التخصصات يف الحاالت الحرجة ويقومون 

بإعداد برامج عالجية للمرىض ذوي اإلحتياجات الخاصة. 

جودة األداء العالية. %97 باملائة من املرىض يوصون �ركزنا • 
لدى أرسهم وأصدقائهم.

الخربة الطويلة يف رعاية املرىض األجانب. مركز الخدمات • 
الطبية الدولية IMS هو قسم خاص باملرىض األجانب 

التنظيمية ورعاية املرىض  ويأخذ عىل عاتقه كافة املهام 
األجانب. 

بجامعة    الطبي  املركز  وأقسام  مستشفيات 
فرايبورج:

الحرجة•  الحاالت  ورعاية  مركزالتخدير 
األسنان والفم والفك•  مستشفى 
الجلدية•  مستشفى 
السكري•  أِمراض  مستشفى 
العيون•  مستشفى 
املعدية•  الباطنة والكبد والغدد واألمراض  مستشفى 
البطن•  العامة وجراحة  الجراحة  مستشفى 
القلبية•  والجراحات  القلب  مركز 
العقلية•  األمراض  مركز 
الكىل•  مركز 
مركز جراحة املخ واألعصاب • 
النووي•  مركز الطب 
والتوليد•  النساء  أمراض  مستشفى 
مستشفى األورام وأمراض الدم• 
والحوادث•  العظام  مستشفى جراحة 
مستشفى األنف واألذن والحنجرة • 
والشبيبة•  األطفال  مستشفى 
الصدرية•  األمراض  مستشفى 
التجميل •  جراحة  مستشفى 
اإلشعاع •  مستشفى طب 
باألشعة•  والعالج  التشخيص  مستشفى 
املناعة•  الروماتيزم وطب  مركز 
الصدر•  مستشفى جراحة 
البولية•  املسالك  مستشفى 

 

فرايبورج بجامعة  الطبي  املركز 

أحد أفضل خمس مراكز طبية يف أملانيا• 
91 ألف مريض مقيم سنويا• 
872 ألف مريض زائر سنوياً• 
يعمل به  أك® من 13 ألف موظف.• 
أك® من 40 مستشفى ومركزا• 
ميزانية تتجاوز 880 مليون يورو• 
التدريس والبحث العلمي•  96 مليون يورو ميزانية 

يتمتع مركزنا بتاريخ طويل وثري، حيث عمل ويعمل به 
الكثl من أشهر األطباء يف العا². كg حصل °انية منهم 

عىل جائزة نوبل تقديراً ملجهوداتهم يف علم الطب.
املركز الطبي هو أحد مؤسسات جامعة ألربت لودفيج 

فرايبورج ـ تأسست عام 1457م ـ ومعرتف به كأحد 
أفضل خمسة مراكز طبيىة يف أملانيا.

يقدم املركز الطبي لحرضاتكم خدمة طبية ذات جودة 
العالج  التشخيصية وطرق  العمليات  عاملية. وتأ¶ 

املبتكرة العرصية يف بؤرة إهتgم املركز، حيث يتم 
تطبيق أحدث ما توصلت إليه البحوث يف الطب 

والبيولوجي. الرسيري 

تقدم املستشفى عناية طبية ذات جودة عالية من خالل 
الرعاية   lاإللتزام بتوف التخصصات وتأكيد  فرق متعددة 

الشخصية الخاصة يف مناخ تسوده الراحة واإلنسجام.


