
املركز الطبي اخلاص 
جلراحة و تقومي العظام 

والكسور

صحتك و توفير سالمتها في حياتك مهمة بالنسبة لنا و من واجبنا لذلك العناية بها. 
الدكتور محمد البشير الكراي أستاذ  مساعد بكلية الطب بتونس سابقا يشتغل في فريق 
الدكتور كيناست هو مخاطبك العربي ا خلاص بك. الدكتوركيناست يعتبرمنذ أكثر من 20 

عاما من املتخصصني املعترف بهم في جراحة القدم والكاحل في داخل و خارج أملانيا.

فريق الدكتور كيناست الطبي في مركز 
جراحة و تقومي العظام أرابيال بارك

الطبيب الدكتور محمد البشير الكراي 
الطبيب الدكتور كريستيان كينا ست
الطبيبة الدكتورة ديانا فرنك-بالشكا

الدكتور كيناست على 
فوكوس* على قائمة األطباء 
لعام 2016 في فئة “جراحة 

القدم”

*فوكوس= مجلة أخبار ناجحة ، حوالي 5 مليون قارئ أسبوعيا

مركز جراحة و تقومي العظام أرابيال بارك

عند آالم و أعراض القدم والكاحل، العمود الفقري، القرص 
الفقري و الظهر و عند مشاكل اليد والكوع والكتف 

والورك والركبة.



www.oza-m.de

DR. MED. C. KINAST· PROF. DR. MED. J. HAMEL
PD DR. MED. O. LINHARDT & KOLLEGEN

تقومي  و  جلراحة  اخل��اص  الطبي  املركز 

العظام والكسور

مجموعة من عروض العالج
· جراحات طفيفة التوغل وكذلك عمليات معقدة إلبهام القدم األروح املسمى كذلك بالوكعة

· جراحات طفيفة التوغل وكذلك عمليات معقدة لألصابع املطرقية و ألمشاط القدم
· عمليات استبدال مفصل الكاحل و عمليات إيثاق وسمكرة املفصل باملنظار

· عمليات إصالح القدم اجملوفة و القدم املسطحة  أو القدم املسحاء
· عمليات باملنظار و معقدة مبفصل الكاحل بعد احلوادث وفي حالة التهاب املفصل التنكسي 

· إعادة بناء وتر العرقوب مبا في ذلك عمليات باملنظار ملتالزمة هاغلوند للعقب
· إعادة بناء األوتار 

· عمليات إصالح الغضروف مبا في ذلك إجراءات جتديدية باخلاليا اجلذعية و بعوامل النمو
· عمليات محافظة لتصحيح محور املفصل

· عمليات استبدال مفصل الركبة و مفصل الورك و عمليات باملنظار ملفصل الورك
· عمليات استبدال و جتديد املفصل االصطناعي للورك و الركبة

للعلم:
جميع الموظفين يتحدثون اللغة 

اإلنجليزية ومن الممكن مراسلة الفريق 
باللغات العربية و اإلنجليزية والفرنسية.

العنوان:
مركز جراحة و تقويم العظام أرابيال بارك 

12 شارع أنقلشلكينقر الترقيم البريدي D-81925 ميونيخ . 

Englschalkinger Str. 12 • D-81925 München
الفاكس:  الهاتف: 

mkarray@oza-m.de :البريد االلكتروني

 Klinikum Bogenhausen
مستشفى بوقن هاوزن 

Rosenkavalierplatz مساحة روزن كافليا

Hotel Arabella Sheraton Bogenhausen فندق أرابيال شيراتون بوقن هاوزن

محطة النهاية أرابيال بارك لخط 
U4 الحافلة و مترو األنفاق

Englschalkinger Straße شارع أنقلشلكينقر 
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هذه العيادة يمكن الوصول 
إليها مباشرة من مرآب 

السيارات عن طريق المصعد 

مركز جراحة و تقومي العظام أرابيال بارك

+49 (0)89 - 9990 978-77 +49 (0)89 - 9990 978-0


