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الدول
المنتدى
ي
للشؤون الطبية

كونوا جزءاً من الحدث رقم!1

معلومات من
أجل الزوار الكرام

آخر ما توصل إليه العلم
معرض  MEDICAهو المعرض
الط� أ
ال بك� ف ي� العالم :يضم
بي
المعرض  5,000عارضاً من  70دولة
ع�ات آ
بالضافة إىل وجود ش
الالف
إ
ين
الدولي� وصناع القرار،
الخ�اء
من
ب
عت� المعرض بحق أهم نقطة
يُ ب
أ
التقاء عالمية لصناعة الجهزة الطبية.

والهم من هذه أ
أ
الرقام هو
ماسيتمخض عنه الحدث بالنسبة
لك :من خالل زيارة واحدة فقط إىل
دوسلدورف ،ستتمكن من تجربة لمحة
شاملة لكل االبتكارات والتطورات
ت
ال� لها صلة
والمناقشات التقنية ي
بممارساتك اليومية.
بالضافة إىل المعرض
التخصص
إ
ي
الطاري هو
ال�نامج إ
الشامل ،فإن ب
الذي يجعل هذه الدراسة فريد ًة من
نوعها من حيث أ
الساس .ابتداءاً من
أ
المور الصحية  4.0وصوال ً إىل العناية
بالجروح ،من طب الكوارث وصوال ً إىل

المشا� أ
ف
اللمانية :ف ي� معرض
مؤتمر
ي
 MEDICAيقوم أفضل الخ�اء �ف
ُ
ب
ي
العالم من خالل العديد من المحافل
والمؤتمرات باستعراض ومناقشة
مستقبل الطب  -معك شخصياً.
مع ي ز
م�ة تجعلكم تتمتعون بنظرة
بانورامية مقدارها  360درجة عىل ساحة
معرض  .COMPAMEDالمعرض
الدول هو منصة رائدة عىل
االختصاص
ي
ي
مستوى العالم ألفضل ماتوصل إليه
ف
ف
و�
العلم ي� مجال التقنيات الطبية .ي
موازاة معرض  ،MEDICAسيتم عرض
ت
ال� س ُتشكل
لمحة رائعة عىل االبتكارات ي
وتُؤثر عىل مستقبل هذه الصناعة �ف
ي
أ
الشهر المقبلة عىل نحو مستدام.
الجديد ف ي� معرضنا لهذا العام
بالضافة إىل منتدى MEDICA
 2017إ
 LABMED FORUMوأكاديمية
 ،MEDICA ACADEMYس ُتشاهدون
المبتدئ� ف� أ
ن
العمال
أيضاً حديقة
ي ي
الحرة  START-UP PARKللمنطقة
بالضافة إىل بورصة
الرقمية الصحية إ
العيادات الطبية أ
ين
للطباء
المتخرج�
ين
والمبتدئ�.

كن جزءاً من المنتدى العالمي رقم-1-
للطب .احصل عىل نظرة شاملة ألحدث
ماتوصل إليه العلم واسبق آ
الخرين
ف� أ
الشهر القادمة بخطوات رسيعة
ي
حاسمة .عش تجربة مستقبلية ف ي� عالم
الطب  -كن معنا ش
مبا� ًة من قلب
الحدث ،عىل نحو شامل ولمرة واحدة.

المنتجات الرئيسية:

• أ
الجهزة الطبية الكهربائية/التقنيات الطبية
المخت�ات/التشخيص
• تقنيات
ب
• تقنيات العالج الطبيعي  /تقنيات طب العظام
• السلع والبضائع االستهالكية
• تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الخ�اء
منصة ب

رفيعة المستوى ،عملية ،ش
تست�ف
المستقبل :سوف تجلب معها
منتديات  MEDICAأهم المواضيع
المتعلقة بالممارسة العملية اليومية
إىل حلبة المعرض.
ت
ال�
عش تجربة المعرفة الفنية ي
يقدمها أفضل الخ�اء ف� العالم �ف
ُ
ي
ب ي
تواصل ش
مبا� من موقع الحدث!

HEALTH IT
FORUM

منتدى  MEDICAللرعاية الصحية المتصلة
أنظمة وعمليات خدمات الرعاية الصحية
أك� ث
تتشابك مع بعضها ث
فأك�  -تتواصل
هنا الجهات الفاعلة ذات الصلة :تُظهر
ش
ال�كات الدولية الناهضة ّ
الخلقة
ماسيكون عليه المستقبل غداً  -بما ف ي� ذلك
مسابقة .MEDICA-App COMPETITION
القاعة 15
www.medica.de/MCHF2

نكل� أ
ال ي ز
ية/اللمانية
اللغة :إ

منتدى  MEDICA ECONلدى TK

منتدى  MEDICAلتقنية المعلومات
الصحية

واحدة من المنصات أ
ال ثك� أهمية للحوار
المرتبط بالسياسات الصحية :يستقطب
المنتدى الذي تم تنظيمه من قبل
ف ي� عام
Techniker Krankenkasse
خ�اء رفيعي المستوى مثل وزير
 2016ب
ف
و� عام
الصحة االتحادي ي
ه�مان غروه  -ي
 2017ستتم هنا مناقشة مستقبل خدمات
الرعاية الصحية عىل أعىل المستويات.
القاعة 15

تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية
ف
الطالق :مراكز
ي� أعىل مستوياتها عىل إ
ف
وممثل�ن
البحوث ي� الكليات والجامعات،
ي
يز
المتم�ة
عن ش�كات التكنولوجيا الفائقة
والشه�ة يظهرون هنا أهم االتجاهات �ف
ي ُ
ي
تقنية المعلومات الخاصة بقطاع الصحة -
المستقبل
والعمل.
بشقيها
ي
ي
القاعة 15

اللغة :أ
اللمانية

نجل� أ
ال ي ز
ية/اللمانية
اللغة :إ

www.medica.de/MEF2

LABMED
FORUM

منتدى MEDICA LABMED
«شغف التخصصات الطبية المتعددة» -

هذا الشعار هو تقدمة من قبل المنتدى
المخ�ي
الدول موجه إىل أطباء الطب
ب
ي
بهدف تقديم إجابات عىل أ
السئلة الحالية
ومن أجل إعطاء زخم لمستقبل الطب
المخ�ي وعلم أ
ئ
الجزي� وعلم
المراض
ب
ي
أ
الحياء المجهرية ،والتكنولوجيا الطبية
وعلوم الحياة.
القاعة 18
www.medica.de/MLF2
اللغةGB :

منتدى التوظيف ن
المه� T5
ي

ف
الختصاصية؟
مسألة النقص ي� الكوادر إ
ف
هذا النقص هو يغ� وارد ي� معرض
 :MEDICAيتم تنظيم المنتدى بالتعاون
مع البوابة المهنية  T5للوظائف  -ويُوفر
بيئة مثالية للكوادر المهنية والتنفيذية ف ي�
قطاع الرعاية الصحية ،لالجتماع مع أرباب
ين
المحتمل�.
العمل الجدد
القاعة 6.1
www.medica.de/MCF2
اللغة :أ
اللمانية

www.medica.de/MHIF2

TECH
FORUM

منتدى  MEDICAن
التق�
ي
ت
ال� ي ز
ك� عىل التقنية الطبية :تقدم لكم
المنظمات والجمعيات الرائدة هنا مثل
 SPECTARISو  ZVEIمعرفة حرصية
ت
ال� تواجه
بخصوص التحديات الراهنة أ ي
هذه الصناعة  -مثل الالئحة الوروبية
الجديدة أ
للجهزة الطبية ( )MDRأو تطوير
أ
واكتساب أسواق جديدة لغراض التصدير.
القاعة 12
www.medica.de/MTF2

نجل� أ
ال ي ز
ية/اللمانية
اللغة :إ

بالصابات
منتدى  MEDICAللعناية إ
عرض مفاهيم العالج الحديثة بطريقة
عملية :استناداً إىل دراسة حالة طبية محددة
خ�اء المعهد
حول العناية بالجروح يُظهر ب
أ ن
لما� اللتئام الجروح ،كيف يمكن رعاية
ال ي
�ض
مثال وصحيح.
مثل هؤالء المر بشكل ي
القاعة 6

www.medica.de/MWCF2

نجل� أ
ال ي ز
ية/اللمانية
اللغة :إ

أفضل ماتم التوصل
إليه من المعارف

رؤى مستقبلية عالية ،معرفة حرصية
وخ�اء عىل أعىل المستويات :تُ ُ
شكل
ب
هذه المؤتمرات مراكز اتصاالت
للحصول عىل معرفة دولية ومتعددة
التخصصات  -وفرصة فريدة
ت
ال� تم
للحصول عىل آخر التطورات ي
ح� آ
التوصل إليها ت
الن ف ي� مختلف
المواضيع التخصصية.

MEDICINE
+ SPORTS
CONFERENCE

أجهزة التصوير الطبية ومواضيع الصحة
ت
ال� تجنب إالفراط
العامة ،إ
والجر فاءات الجراحية أ ي
أو قلة الرعاية ي� عيادة طب الرسة ،واالبتكارات
ت
ال�
الطبية هي بعض من المواضيع المتنوعة ي
تُقدمها لكم  .MEDICA ACADEMYتُقدم
الدورة التدريبية أ
للطباء فرصة مثالية إليهم
للحصول عىل مزيد من التدريب.

 – DiMiMEDالمؤتمر
الدول
ي
لطب الكوارث والطب العسكري

مؤتمر  MEDICAللطب +

الكب�ة ،وآخر
استعراض التحديات الراهنة ي
خ�اء دوليون
ما توصلت إليه المعارف :ب
معروفون ف ي� مجال الطب العسكري وطب
ف
الكوارث يجتمعون معاً ي� دوسلدورف -
ف
ويُقدمون تقارير عن تجاربهم ي� مناطق
أ
الحروب والزمات إىل جمهور عالمي.

منصة دولية رائدة ومتعددة التخصصات
لتبادل المعارف العلمية ف ي� جميع مجاالت
الطب الريا�ض ي  :هنا ف ي� دوسلدورف سيتم
عرض أحدث االبتكارات والمفاهيم
العالجية ومناقشتها.

CCD Süd
www.medica.de/MA2

CCD Süd
www.medica.de/DiMiMED2

MEDICA ACADEMY

نجل� أ
ال ي ز
ية/اللمانية
اللغة :إ

ال ي ز
نجل�ية
اللغة :إ

مؤتمر الرياضة

CCD Süd
www.medica.de/MMSC2

ال ي ز
نجل�ية
اللغة :إ

PHYSIO
CONFERENCE

مؤتمر  MEDICAللمعالجة
يز
الف�يولوجية الطبيعية
ف
الخ�اء ي� مجال العالج
يجتمع أهم ب
الطبيعي ف ي� هذا المؤتمر ،والذي يُكرسون
الهيكل والوظيفي
أنفسهم لعالج المستوى
ي
ش
الب�ي .سيتم توصيل المعارف العلمية ف ي�
أعىل مستوى وتطبيقها عىل أرض الواقع.
CCD Süd
www.medica.de/MPC2

اللغة :أ
اللمانية

المشا� أ
ف
اللمانية
مؤتمر
ي

واحدة من أهم الفعاليات المقامة لهذا
ف أ
ف
ث
أك� من  1600مشارك من المستشفيات

العام لصناع القرار ي�
المشا� اللمانية:
ي

ممثل السياسة الصحية
إ
بالضافة إىل ي
ت
ال� تواجه هذه
يتناقشون حول التحديات ي
الصناعة  -ويحددون مسارات المستقبل.
CCD Ost
www.medica.de/DKT2

اللغة :أ
اللمانية

المشا� أ
ف
الوروبية
مؤتمر
ي
ف
ت
يأ� إىل المؤتمر
القارة كلها ي� مكان واحد :ي
قرابة  150من كبار صناع القرار من جميع
أنحاء أوروبا ليجتمعوا ف ي� المؤتمر  -بما
أ
ف
ورو�
ي� ذلك ب
خ�اء من المستشفى ال ب ي
 European Hospitalواتحاد الرعاية
الصحية ( ،)HOPEوالجمعية أ
الوروبية
لمدراء المستشفيات ( )EAHMورابطة أطباء
ف أ
المشا� الوروبية (.)AEMH
ي
CCD Ost
www.medica.de/EHC2

ال ي ز
نجل�ية
اللغة :إ

تكنولوجيا المستقبل
من دون النظر إىل المستقبل ،فإن
الحصول عىل فكرة عامة حول عالم
الطب يبقى أمراً ناقصاً :هناك عدد
ت
ال� تتطور
قليل من الصناعات ي
بوت�ة رسيعة مستمرة كما هو الحال
ي
ف
عليه ي� صناعة التقنيات الطبية -
وهناك القليل منها المبدع كما هو
حال مورديها.

ين
ف ي� معرض الموردين
الطبي�
 COMPAMEDسوف تعيشون
المستقبل عىل نحو حي ش
ومبا�.
ف ي� عام  2016ح�ض ما يقرب من
 800ش�كة عارضة من  37دولة إىل
دوسلدورف من أجل عرض رؤيتهم
المستقبل أمام جمهور
عن الطب
ي
عالمي .يتم هنا عرض المواد
المبتكرة والخدمات والمكونات أمام
أنظار العالم ،أما بالنسبة لحلول
التكنولوجيا الفائقة المعقدة ف ي� مجال
التكنولوجيا متناهية الصغر والنانو،
ين
فقد أصبح معرض الموردين
الطبي�
 COMPAMEDنقطة ساخنة عالمية.

يمكنكم الخوض أعمق ف ي� المستقبل
ف ي� منتديات معرض الموردين
الخ�اء
 :COMPAMEDيقوم أبرز ب
الدوليون والمتخصصون المؤهلون
تأهيال ً عالياً بعرض استنتاجات حرصية
 ويقدمون أفكاراً ورؤى ي زمم�ة قلما تجد
ف
ف
نظ�اً لها ي� أي مكان آخر ي� العالم.
ي

منتدى  COMPAMEDللتقنيات
الفائقة لدى IVAM
تكنولوجيا النانو ،تكنولوجيا مايكروسيستمز،
ومواد مبتكرة ورائدة  -كل من يريد أن يُلقي
نظرة إىل مستقبل الطب ،عليه المجيء إىل
هنا .العقول الرائدة عىل مستوى العالم
تعرض هنا أعمالها ،وتُسل ُط الضوء عىل
ُ
التجاهات الراهنة  -ويقفون رهن إشارتكم
إ
للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم.
القاعة 8a
www.compamed.de/CHF2

نجل� أ
ال ي ز
ية/اللمانية
اللغة :إ

SUPPLIERS
FORUM
by

منتدى  COMPAMEDش
لل�كات الموردة
والمقدم من قبل DeviceMED
ُ
لمحة رسيعة تتناول سلسلة العملية
ف
يقوم أفضل
بكاملها :ي� مدينة دوسلدورف ُ
الالعبون عىل مستوى ش
ال�كات والمؤسسات
ف ي� مجال قطاعات التوريد بعرض أخر
المستجدات الراهنة  -تحت رعاية المجلة
الشه�ة .DeviceMed
الطبية
ي
القاعة 8b
www.compamed.de/CSF2

نجل� أ
ال ي ز
ية/اللمانية
اللغة :إ

آخر ماتوصلت إليه اليه
المعارف العلمية

بالنسبة لمعرض 2017 MEDICA

ن
مايل :قاعتان خفيفتا
يع� ذلك ي
ي
الوزن حديثتان جداً 3a ،و ،18
حيث يتم استبدال القاعات السابقة
ف
قص�ة  -سيجري ذلك
 1و  2ي� مدة ي
بالطبع ،دون الحاجة إىل المساس
بتجربتك كزائر للمعرض بأي حال
أ
من الحوال.
القاعة 15
منتدى MEDICA
للرعاية الصحية المتصلة
منتدى  MEDICA ECONلدى TK

الط�
التخصص MEDICA
ي
المعرض ب ي
القاعات 18 ,3a ,3

القاعة 12

منتدى
MEDICA

ن
التق�
ي

منتدى  MEDICAلتقنية
المعلومات الصحية

القاعة 8b
منتدى COMPAMED

ش
لل�كات الموردة
والمنظم من قبل
ُ

القاعة 8a

منتدى  COMPAMEDللتقنيات الفائقة
والمقدم من IVAM
ُ

DeviceMED

START-UP PARK

المخت�ات/التشخيص
	تقنيات
ب
القاعات 5 ,4

	المعالجة ي ز
الف�يولوجية/
تقنيات العظام

القاعات 7a ,7.1 ,7.0 ,6 ,5
	السلع والبضائع االستهالكية
القاعات 14 – 9

أ

	الجهزة الطبية الكهربائية/

التقنيات الطبية

القاعة 15
	تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
القاعات 17 ,16 ,15

أ

	الجهزة الطبية الكهربائية/

التقنيات الطبية
أكشاك تجارية وطنية ودولية ت
مش�كة

الط�
التخصص
ي
المعرض ب ي

COMPAMED

القاعات 8b + 8a
معرض  – COMPAMEDحلول عالية
التقنية من أجل التقنية الطبية

القاعة 18
منتدى MEDICA LABMED

القاعة 6

ركز المؤتمرات ف ي� دوسلدورف
ش�قاً CCD Süd

منتدى MEDICA

 – DKTمؤتمر
المشا� أ
ف
اللمانية
ي

منتدى التوظيف ن
المه� T5
ي

 – EHCمؤتمر
المشا� أ
ف
الوروبية
ي

بالصابات
للعناية إ

ف
مركز المؤتمرات ي� دوسلدورف جنوباً CCD Süd
MEDICA ACADEMY
الدول لطب الكوارث والطب العسكري DiMiMED
المؤتمر
ي

مؤتمر  MEDICAللطب  +الرياضة
مؤتمر  MEDICAللمعالجة ي ز
الف�يولوجية

منصة رائدة
ف ي� مجال الطب

من يريد أن يجعل زيارته إىل
المعرض حافلة بالكفاءة والفعالية
فعليه زيارة هذه الصفحة:

www.medica.de

سوف تجدون هنا أهم المعلومات
المتعلقة بإقامتك ووصولك وحول
ف
مكان تنظيم المعرض ي� دوسلدورف.

أ
ف
عت� ث
أك�
ط� ي� العالم ،فإنها تُ ب
باعتبارها الصفحة الرئيسية ل بك� معرض تجاري ب ي
بكث� من مجرد نقطة انطالق لتنظيم معرضكم وتجارتكم الخاصة  -سوف تجدون
ي
أ
هنا ف� واقع أ
ف
أك� بوابة ت
ان�نت ي� العالم خاصة بصناعة الجهزة الطبية:
مر،
ال
ب
ي

دوسلدورف مدينة المعارض
ف
ف
�ض
أك� المناطق الح ية ي� أوروبا -
تقع مدينة دوسلدورف ي� قلب واحدة من ب
تحتضن مناطقها بنية تحتية مثالية:

الخبارية.
•تقدم مجلة  MEDICA-Magazinدائماً آخر التقارير والمقاالت إ

•معرض بجوار المطار ومحطة القطارات الرئيسية

•من خالل استخدام منصة Who-is-Who؟ سوف تتمكنون من التواصل -

•تشكيلة واسعة من الفنادق
قص�ة تفصل ي ن
ب� المعرض ومركز المدينة
•طرق ي

أ

ومسؤول االتصاالت ذوي الهمية.
أيضاً من خارج المعرض  -مع الزمالء
ي

• ش
الخبارية  MEDICA-Newsletterتجلب لكم آخر مواضيع الساعة
الن�ة إ
ش
تلقائياً ومبا�ة عىل الشاشة.
ض
ين
والمحا�ات الخاصة
•يمكنك هنا أن تجد جميع الموضوعات
والمتحدث�
بالمنتديات الفنية المختلفة والمؤتمرات.
•مع تطبيق  MEDICA-Appيمكنكم االستفادة الكاملة من الصفحة ش
مبا�ة
الذك.
بع� الهاتف ي

القدوم والوصول
أ
من المحطة الرئيسية للقطارات عن طريق استخدام ت
م�و النفاق رقم  U78و U79
أو خط الحافلة رقم 722
حوال  8دقائق بسعر ثابت مقداره
من المطار باستخدام
التاكس الذي يستغرق ي
ي
 20.00يورو أو من خالل استخدام خط الحافلة رقم 896
من أ
ال ت
النطالق من « »Düsseldorf Messe/Arenaباتجاه
توس�اد  ,A44إ
مواقف ركن السيارات  ,P2/P1ثم متابعة باتجاه حافالت النقل عند كل مدخل.
أ
ف
العنوان بالنسبة لنظمة المالحة ي� السيارات:
«»Düsseldorf, Am Staad

والقامة
السفر إ
معلومات حول ترتيبات الفندق والسفر تجدونها هنا
duesseldorf-tourismus.de/en/tradefair/medica/

تذاكر

الرقم 1

قم بتجربة عالم الطب ف ي� لمحة
واحدة .قم ي ن
بتأم� الحصول عىل
ع� medica.de/2130
تذكرتك ب
– وتمتع باستعراض كامل وشامل إىل
ومستقبل ف ي� عالم
كل ماهو مهم
ي
صناعة الطب.

ال ت
لك�ونية  - eTicketتُوفر لكم
التذكرة إ
النتظار
الوقت والمال وتغنيكم عن إ

اعتباراً من شهر آب/أغسطس 2017
www.medica.de/2130

• دخول ش
النتظار عند شباك التذاكر.
مبا� إىل المعرض – سوف لن تضطر إىل إ

• ستحصل عىل ي ز
م�ات ف ي� السعر تصل قيمتها لغاية  84.00يورو مقارنة شب�اء
ف
التذاكر ي� شباك التذاكر!
ف
ال ت
لك�ونية التنقل ذهاباً وإياباً من وإىل مركز المعارض ي� يوم
• تُخولك التذكرة إ
الزيارة عن طريق استعمال جميع وسائل النقل التابعة لرابطة النقل VRR
التسع�  Dو تخولك أيضاً استعمال وسائل النقل
التابعة للوالية بمستوى
ي
التابعة لرابطة النقل ( VRSقطارات الدرجة الثانية  ،2 DBفقط ف ي� القطارات
الخالية من المكمالت السعرية).

الفتتاح
التواريخ وأوقات إ
نوفم� 2017
16 - 13
ب

ثن�  -الخميس من الساعة  10.00ت
ال ي ن
ح� الساعة 18.00
إ
التذاكر أ
والسعار

ال تن�نت:
اعتباراً من بداية شهر آب/أغسطس  2017سيفتح متجر  MEDICAللتسوق عىل إ
www.medica.de/2130

ف

ال ت
لك�ونية):
ال تن�نت (التذكرة إ
التذكرة اليومية يمكن ش�ائها مسبقاً ي� إ

يُكلف ش
ال�اء من شباك التذاكر:

ف

ال ت
-4تذاكر يومية ش
لك�ونية):
ال تن�نت (التذكرة إ
لل�اء المسبق ي� إ
يكلف ش
ال�اء من شباك التذاكر :

التذكرة اليومية للطالب والتالميذ،
ين
ين
والمعاق� والمتقاعدين،
والمتدرب�
ن
والمتطوع� للخدمة العسكرية و
ي
أ
ف
ن
ن
لما�:
ي
المتطوع� للخدمة العسكرية ي� الجيش ال ي
أ
السعار للمؤتمرات تجدونها اعتباراً من بداية
ال تن�نت www.medica.de/2130
شهر آب/أغسطس عىل رابط إ

 25,00يورو
 60,00يورو
 75,00يورو
 159,00يورو

 25.00يورو

الكاتالوج
الرسال):
الكاتالوج (بدون احتساب تكاليف إ

 23.00يورو

يمكنكم طلب الحصول عىل الكاتالوج لدى katalogorder@sutter.de

الرسال -
أو يمكنكم الحصول عليه كقسيمة كاتالوج من دون الحاجة لدفع تكاليف إ
ال تن�نت www.medica.de/2130
من خالل رابط إ

*

ختصاص  MEDICA/COMPAMEDالبد من القيام
ال
من أجل زيارة المعرض إ
ي

ال تن�نت! إن تذكرة الدخول إىل معرض MEDICA/COMPAMED
بالتسجيل بع� إ

تسمح لصاحبها بدخول جميع منتديات  MEDICA/COMPAMEDأيضاً .تتواجد
ف
المنتديات ي� صاالت المعرض.
المشاركة ف ي� مؤتمرات  MEDICAالمنعقدة ف ي� مركز المؤتمرات ف ي� دوسلدورف
( )CCD Südخارج صاالت المعرض هي يغ� مجانية وتتطلب طلب تذكرة منفصلة
تخول تذكرة دخول المؤتمر لصاحبها الحق ف ي� دخول
أو التسجيلّ .
بالضافة إىل حق
ال
ختصاص  MEDICA/COMPAMEDإ
وزيارة المعرض إ
ي
دخول جميع منتديات  MEDICA/COMPAMEDأيضاً.
ال تن�نتwww.medica.de/2130 :
تجدون معلومات حول ذلك من خالل رابط إ
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