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 عیجرلا فانصأ ةفاضإ جذومن

 

 ةقطنملا ةمرخلا - ةمركملا ةكم

 ةھجلا مسا ماعلا ةمرخلا ىفشتسم

 فلملا ناونع  يبطلا ريغو يبطلا عيجرلا

 خیراتلا ١٤٤٤ /٨ /٢٧

  



 

 عیجرلا فانصأ ةفاضإ جذومن

 

 مقر فنصلا مسا ددعلا ةلاحلا تاظحالم

 

 1  (Hettich)يزكرم درط زاھج 1 فلات

 2  (ABL800)مد تازاغ زاھج 1 فلات

 3  (Kht4u)يزكرم درط زاھج 1 فلات

 4  (labomid)يئوض بوكسوركيام 2 فلات

 5 مد ظفح ةجالث 1 فلات

 6  (Burton)نويع صحف ةدحو 1 فلات

 7  (agva)ةعشأ مالفأ ةعباط 1 فلات

 8  (Ge)بوكس رولف ةعشأ زاھج 1 فلات

مد دع زاھج (ceelldyn) 1 فلات  9 

 10  (gfl)يئام مامح 2 فلات

مد ءايميك زاھج (Reflatron) 1 فلات  11 

 12  (carina)يعانص سفنت زاھج 1 فلات

 13  (storz)يرجنح راظنم 1 فلات

 14  (mindray)ةيويح تامالع زاھج 2 فلات

 15  لئاوس طافش 3 فلات

بلق تامدص زاھج (lifepak20) 1 فلات  16 

 17  (philips)بلق طيطخت زاھج 1 فلات

 18  (bladrscan)كلاسم رلبود زاھج 2 فلات

 



 

 عیجرلا فانصأ ةفاضإ جذومن

 مقر فنصلا مسا ددعلا ةلاحلا تاظحالم

 

 19  نينج بلق طيطخت زاھج 1 فلات

 20  (samnan)هايم طيقنت ةدحو 1 فلات

 21  (philps)مدلاب نيجسكألا سايق زاھج 2 فلات

 22  (medap)راخب قاشنتسا زاھج 1 فلات

 23  (impct)يعانص سفنت زاھج 2 فلات

 24  (btl)بلق طيطخت زاھج 1 فلات

 25  (enraf)ةريصق تاجوم زاھج 1 فلات

 26 )افون( مد ةئفدت زاھج 1 فلات

 27  (omni)ةيويح تامالع زاھج 1 فلات

 28  (danatick)ةيويح تامالع زاھج 1 فلات

 29  (philips)بلق تامدص زاھج 1 فلات

 30  (pissport2)ةيويح تامالع زاھج 1 فلات

مد ءايميك زاھج (copas c311) 1 فلات  31 

 ak96  32)وربماق( ىلك ليسغ ةنيكام 1 فلات

 33  (lojiq e)ةينويزفلت ةعشأ زاھج 1 فلات

 34  (lojiq p5)ةينويزفلت ةعشأ زاھج 1 فلات

 35 ) زنميس( لقنتم ةعشأ زاھج 1 فلات

بلق تامدص زاھج (nihenkohd) 1 فلات  36 

 

 مقر فنصلا مسا ددعلا ةلاحلا تاظحالم



 

 عیجرلا فانصأ ةفاضإ جذومن

 

 37  ضيرم لقن يسرك 30 فلات

 38  ضيرم ميونت ريرس 8 فلات

 39  تالآ ةلواط 6 فلات

 40  ةدالوو ءاسن ريرس 2 فلات

  



 

 عیجرلا فانصأ ةفاضإ جذومن

 

 مقر فنصلا مسا ددعلا ةلاحلا تاظحالم

 

 1 زاقوتوب 8 فلات

 2 سبالم ةلاسغ 6 فلات

 3  ةجالث 2 فلات

 4  خبطم ةجالث 1 فلات

 5 يبشخ بتكم 3 فلات

 6 يبشخ بالود 3 فلات

 7 ماعطلا ظفح ةيبرع 5 فلات

 8 يثالث ىضرم راظتنا يسرك 5 فلات

 9 دلج يسرك 25 فلات

 10 بشخ تالواط 2 فلات

 11 ةعباط 2 فلات

 12 رتويبمك ةشاش 1 فلات

 13 ريوصت ةلآ 3 فلات



 

 
 


