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M E D I C A L E X PE RT S D U S S E L DO R F
تقدم لكم

ميديكال إكسبرتس دوسلدورف

Prof. Dr. med.
Jan-Steffen Krüssel
شتيفن كروسل- يان. د.أ

Dr. med.
Said Hilton
 سيد هيلتون.د

Dr. med.
Konstantinos Zarras
 كونستانتينوس زاراس.د

Dr. med.
Hilmar Balló
 هيلمر بالو.د

Dr. med.
Richard Jäger
 ريتشارد ييجر.د

FA
Benita Pflanz
 استشاري بنيتا.د
بفالنتس

FA
Stephanie Ströhlein
 استشاري شتيفاني.د
شتروالين

Dr. med.
Werner Timm
 فيرنر تيم.د

FA
Max Timm
 استشاري ماكس تيم.د

Gerhard Götzen
جيرهارد جوتزن

Zahnarzt
Ralf-Peter Einhoff
بيتر- أسنان رالف.د
إينهوف

Dr. med. dent.
Thomas Grau, M.Sc.
، أسنان توماس غراو.د
الحاصل على ماجستير العلوم

Dr. med. dent.
Marc Hoffmann
 أسنان مارك هوفمان.د

Dr. med. dent. Oliver Dr. med.
Maierhofer, M.Sc.
Andreas Grust
، أسنان أوليفر مايرهوف.د
 أندرياس جروست.د
الحاصل على ماجستير العلوم

Dr. med.
Peter Buddenberg
 بيتر بودنبرغ.د

Dr. med.
Dirk A. Pajonk
 بايونك. ديرك أ.د

Dirk Arnold,
Dr. med.
sports-/physio therapist Christoph Reis
ديرك أرنولد أخصائي
 كريستوف رايس.د
رياضي/عالج طبيعي

Prof. Dr. med.
Peter Kozlowski
 بيتر كوزلوفسكي. د.أ

L A DIES AND GENTLEMEN,
Our guests’ well-being is of the utmost importance
to us. As a leading lifestyle and luxury hotel, we have
therefore naturally met the growing demand for medical treatment for many years. As a “one-stop shop” we
invite you, as a guest of our hotel, to plan your medical
care in Dusseldorf easily by just dialling one telephone
number – at no extra charge, of course.
Besides providing services for reserving suites and
limousines, booking a butler, private chef or 24-hour
child care, we offer a direct line for making appointments with physicians who are members of Medical
Experts Dusseldorf.
We are pleased to be available to you 24 hours a day in order to make your stay as pleasant and effective as possible.
With very best wishes,

Britta Kutz
General Manager

،السيدات والسادة الكرام
 لذا فمن البديهى لنا كفندق فاخر.راحة نزالئنا تأتي على رأس أولوياتنا
 في إطار.وعصري رائد أن نستجيب للطلب المتزايد على المعالجات الطبية
برنامج "مصدر واحد لكافة االحتياجات" نقدم لك كنزيل فى فندقنا إمكانية
الترتيب لشؤونك الطبية في دوسلدورف بسالسة من خالل رقم تليفوني
. وهذا بالتأكيد بدون أي تكلفة اضافية- فحسب
وبجانب حجوزات األجنحة وسيارات الليموزين أو حجز خادم خاص
 فإننا نقدم أيضا، ساعة24 أو طباخ خاص أو رعاية األطفال على مدار
إمكانية تدبير المواعيد لدى األطباء األعضاء فى دائرة ميديكال إكسبرتس
.دوسلدورف
يسرنا أن نكون رهن إشارتكم على مدار الساعة لجعل إقامتكم مريحة ومفيدة
.قدر المستطاع
مع أطيب تمنياتي

CENTRAL
CALL NUMBER
 رقم االتصال المركزي

+49 (0)211 8285 1630

بريتا كوتس
المديرة العامة

A LU XU R Y HOT E L I N A DY N A M IC
GL OB A L C I T Y
Set among exclusive boutiques on the famous Königsallee – one of Europe’s largest premier luxury shopping
boulevards – the InterContinental® Dusseldorf offers
an ideal starting point to explore the city’s diverse
facets.
Whether you are travelling alone or with your family,
you can look forward to a perfectly organised stay
in one of the most beautiful and greenest cities in
Germany: with an international airport, more than 20
top international trade fairs, the historic district on
the Rhine and numerous major events, Dusseldorf is
one of the most popular destinations for visitors from
throughout the world.

فندق فاخر في مدينة عالمية ديناميكية
يقع فندق إنتركونتننتال® دوسلدورف في القلب من المتاجر المرموقة
على شارع كونيغزالي الشهير – واحد من أكبر شوارع التسوق الفاخرة
المتميزة فى أوروبا – وهو بذلك يعتبر نقطة انطالق مثالية الستكشاف
.مظاهر المدينة المتنوعة
سواء كنت مسافرا وحدك أو مع عائلتك ال تضن على نفسك بإقامة
ُ
 تعد:منظمة على نحو مثالي في أجمل المدن األلمانية وأكثرها خضرة
دوسلدورف من أحب الوجهات السياحية التي يقصدها الناس من جميع
 معرض20 أنحاء العالم بما تتضمنه من مطار عالمي وما يزيد عن
 عالوة على المدينة التاريخية القديمة المطلة على،تجاري عالمي رائد
. فضال عن الفعاليات الكبرى التي تقام فيها،ضفاف نهر الراين

M EDIC A L EX PERTS DUS SEL DOR F
Medical Experts Dusseldorf is a team of renowned medical specialists who are selected by the physicians themselves based on their reputation. This means: physicians
recommend physicians who provide excellent medical
care and offer an exceptional service. All the physicians
know each other and have worked together for years.
Gynaecologic endocrinology,
Specialist for infertility treatment

University Interdisciplinary
Fertility Centre
(Kinderwunschzentrum)
طب الغدد الصماء النسائي والخصوبة
Dusseldorf “UniKiD”
مركز الرغبة فى اإلنجاب
الجامعي متعدد التخصصات
"UniKiD" دوسلدورف

Dermatology, allergy, laser
 الليزر، الحساسية،طب األمراض الجلدية

Private office
Dr. Hilton & Partner
عيادة خاصة
دكتور هيلتون وشركاءه

General, gastrointestinal, colorectal Marien Hospital Dusseldorf,
and minimal invasive Surgery
St. Vincent Hospital
جراحة عامة وأمعاء وجراحة صغرى
Ear, Nose and Throat Specialist &
Allergologist

مستشفى مارين دوسلدورف
مستشفى سانت فنسنت
ENT Practice Dr. Jäger /
Dr. Balló

 طب األنف واألذن والحنجرة/  ييجر.عيادة األنف واألذن والحنجرة د
 بالو.د
وتخصصات الحساسيات
Gynecology, pregnancy care, cancer Ströhlein.Pflanz
screening, hormone consultation
Joint Practice for Gynecology and Pregnancy Care
، فحص السرطان، التوليد،األمراض النسائية
بفالنتس.شتروالين
أمراض الهرمونات
عيادة مشتركة لألمراض النسائية والتوليد
Internal medicine. Medical Check- DOCTOWN.
ups. Gastroenterology. Cardiology. Joint Practice for
Internal Medicine.
 الفحوصات.طب الباطنة
. أمراض الجهاز الهضمي.الطبية
DOCTOWN.
.طب القلب
.عيادة مشتركة لطب الباطنة
Ophthalmology and refractive
AUREGIO Ophthalmology
surgery
Center
طب الرمد والجراحة االنكسارية
AUREGIO العيادة النهارية

© Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH – photographer U. Otte

األطباء األخصائيون دوسلدورف
األطباء األخصائيون دوسلدورف هم فريق من األطباء ذائعي الصيت في
مختلف التخصصات ،الذى يستند اختيارهم على تقنية تحليل السمعة بين
ً
متميزا
األطباء أنفسهم .هذا يعنى :يوصي األطباء باألطباء الذين يقدمون أدا ًء
وخدمة متفوقة .يعرف جميع األطباء بعضهم البعض ويعملون معا منذ سنوات.

® die Pluszahnärzte
®die Pluszahnärzte

General Dentistry, Paediatric
Dentistry, Orthodontics,
Oral Surgery, Endodontics
طب األسنان العام ،طب أسنان األطفال ،تقويم
األسنان ،جراحة الفم ،حشو األسنان

Radiology Dusseldorf Mitte
Dr. med. A. Grust and
Partners
عيادة األشعة بوسط دوسلدورف
د .جروست وشركاءه

Radiology, Full-Body MRI Scans,
Bone & Heart-Health Screenings
األشعة ،وتصوير كامل الجسم بالرنين
المغناطيسي ،فحوصات القلب وصحة العظام

Joint and sports orthopadics, con- Private Orthopaedic and
servative and surgical orthopadic Trauma Surgery Practice
treatment of the spine, trauma
عيادة جراحة العظام وإصابات
surgery, expert second opinion
الحوادث الخاصة في جولتسهايم
جراحة المفاصل وطب العظام الرياضي،
المعالجة التحفظية والجراحية لجراحة العمود
الفقري ،إصابات الحوادث ،إعادة التشخيص
التخصصي
Institute for Rehabilitation
and Sports Medicine
معهد إعادة التأهيل والطب الرياضي

Physiotherapy and Sports therapy
العالج الطبيعي والرياضي

Plastic and cosmetic surgery
Düsseldorfer Private Clinic
Special institute / clinic for beauty Dr. Reis
treatments and operations
عيادة دوسلدورف الخاصة د .رايس
المعهد الخاص للجراحة التجميلية  /عيادة
العالجات والعمليات التجميلية
praenatal.de, Prenatal
Medicine and Genetics
 Medical Partnershipطب ما قبل الوالدة وعلم الوراثة
Kozlowski and Partners

Prenatal Medicine and Genetics

 ،praenatal.deطب ما قبل الوالدة
وعلم الوراثة ،الشركة الطبية
كوزلوفسكي وشركاءه

L EG A L NOT IC E
The InterContinental® Hotel Dusseldorf GmbH makes every effort to the best of its ability
to ensure that the information in this brochure is correct. Nevertheless, any and all liability or
warranty is excluded for the topicality, accuracy and validity of the information provided. The
InterContinental® Hotel Dusseldorf GmbH reserves the right to change or supplement the
information provided without prior notice.
Under its expanded service portfolio, the InterContinental® Hotel Dusseldorf GmbH solely
acts as an intermediary to arrange appointments between guests and the
Medical Experts Dusseldorf. The parties involved are not in a relationship of dependence,
partnership or agency at any time during this process nor is there any payment of commission
for arranging such appointments.
To the extent permitted by law InterContinental® Hotel Dusseldorf GmbH, IHG and its
affiliates does not accept any liability for medical services or the outcome of such services. Any
contract for the provision of medical services is concluded solely between the patients and the
physicians in question. The physicians are thus solely liable for the medical services provided.
The content of this InterContinental® Hotel Dusseldorf GmbH brochure is protected by
copyright and trademarks. Duplication of all or any information, in particular the use of texts,
text units or images requires previous written permission from the InterContinental® Hotel
Dusseldorf GmbH.
This brochure is available in English, Arabic and German. Should there be any deviations or
differences between these languages, the English language version shall prevail. This legal
notice and content and related services shall be governed by and construed in accordance
with the laws of Germany.
INTERCONTINENTAL® DUSSELDORF
Königsallee 59, 40215 Dusseldorf, Germany
Tel: +49 (0)211 8285 0 duesseldorf@ihg.com www.intercontinental.com/dusseldorf
www.facebook.com/InterContinentalDuesseldorf
www.instagram.com/intercontinental_dusseldorf
MEDICAL EXPERTS DUSSELDORF
Central call number +49 (0)211 8285 1630
dusseldorf.med@ihg.com www.medical-experts-dusseldorf.com
This hotel is owned by DKÖ Königsallee 59 GmbH & Co. KG and managed by
InterContinental ® Hotel Düsseldorf GmbH.

تنبيهات قانونية
. دائما قدر المستطاع للتأكد من صحة المعلومات المتضمنة في هذا الكتيب.م.م.تسعى شركة فندق إنتركونتننتال® دوسلدورف ذ
®
 وتحتفظ شركة فندق إنتركونتننتال.إال أننا ال نتحمل أية مسؤولية عن حداثة أو صحة أو اكتمال المعلومات المضمنة فيه
. بالحق في تغيير أو استكمال المعلومات المقدمة بدون إخطار مسبق.م.م.دوسلدورف ذ
 كوسيط فحسب لترتيب المواعيد بين النزيل.م.م.في إطار توسيع باقة خدماتها تعمل شركة فندق إنتركونتننتال® دوسلدورف ذ
. كما أنه ال يوجد مقابل لقاء الوساطة، وال توجد في أي وقت عالقة ارتباط بين الطرفين.وميديكال إكسبرتس دوسلدورف
 حيث يبرم. أي مسؤولية.م.م.فيما يخص الخدمات الطبية ومدى نجاحها ال تتحمل شركة فندق إنتركونتننتال® دوسلدورف ذ
. وبناء عليه فإنهم يتحملون كامل المسؤولية عن الخدمات الطبية.عقد الخدمة الطبية بين المرضى واألطباء المعنيين حصريا
 وبصفة، ولنسخ المعلومات.م.م.حقوق تأليف ونشر محتويات الكتيب محفوظة لشركة فندق إنتركونتننتال® دوسلدورف ذ
 أو المادة المصورة يجب الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة فندق، أو أجزاء منها،خاصة استخدام النصوص
.م.م.إنتركونتننتال® دوسلدورف ذ
 وفي حالة وجود تباين أو إختالف في الترجمة بين هذه اللغات فإن.تم وضع هذا الكتيب باللغة اإلنجليزية والعربية واأللمانية
 هذه التنبيهات القانونية فضال عن المحتوى والخدمات ذات الصلة تخضع لقوانين.النسخة اإلنجليزية هي النسخة المعتمدة
.جمهورية ألمانيا االتحادية ويتم تفسيرها طبقا ً لذلك
إنتركونتننتال® دوسلدورف
Königsallee 59, 40215 Dusseldorf, Germany
www.intercontinental.com/dusseldorf duesseldorf@ihg.com +49 (0)211 8285 0 :هاتف
www.facebook.com/InterContinentalDuesseldorf
www.instagram.com/intercontinental_dusseldorf
األطباء األخصائيون دوسلدورف
+49 (0)211 8285 1630 :رقم االتصال المركزي
www.medical-experts-dusseldorf.com dusseldorf.med@ihg.com
. وشركاءها المحدودين.م.م. ذ59  كونيغز ألييهDKÖ مالك هذا الفندق هو شركة
.م.م.هذا الفندق يُدار من قبل شركة فندق إنتركونتننتال® دوسلدورف ذ

