
pharmasarah 

 .ف . ل ۱٥۹۸/۲۰۱۸

ورفضت الدراسة الثبات النھ یجب ان تكون    التصنیف   29/5/2019 اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة فياستكملت 
 على الصنف المقدم  للتسجیل و لیس صنف یشبھھ 

 

- Genefill soft touch 1ml prefilled syringe 

- Genefill soft fill 1ml prefilled syringe 

- Genefill fine 1ml prefilled syringe 

-  Genefill contour 10ml prefilled syringe 

- Genefill DX 1ml prefilled syringe 

 

 

 المصنع والجھة المسؤولة

Bioscience GmbH - Germany 

- tech pharma -alpha  

 . ف. ل ۱۹۲/۲۰۱۹

 واعتبرتھ بحكم الدواء التصنیف   ۲۹/٥/۲۰۱۹ الفنیة في جلستھا المنعقدة فياللجنة استكملت 

 

-  Alsavisc (sodium hyaluronate) all concentrations 

 

 المصنع

Vsy biotechnology - Turkey 

 الجھة المسؤولة



Alsanza medizintechnik und pharma GmbH - Germany 

 

 بنتا -

 . ف. ل ۲۲۲/۲۰۱۹

 واعتبرتھ بحكم الدواءالتصنیف ووافقت على التصنیف    ۲۹/٥/۲۰۱۹اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في  استكملت 

 

- Hyatears preservative free 10ml bottle 

- Hyatears forte preservative free 10ml bottle 

- Hydradrops 10ml bottle 

 

 المصنع

Coc farmaceutici srl - Italy secondary packaged by Benta S.A.L. - Lebanon 

 الجھة المسؤولة

NTC-ITALY 

 

- Hikma liban 

 .ف. ل ٦٦۷/۲۰۱٦

شرط التحلیل في مختبر  التسجیل ووافقت على التسجیل  ۲۹/٥/۲۰۱۹اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في   استكملت 
 مرجعي 

Remsima 100mg powder for conc for solution for infusion 1 vial (infliximab) - 

 المصنع

Celtrion Inc - Korea 

 الجھة المسؤولة



Hikma Pharmaceuticals –Jordan 

Medispharm 

 

التسجیل ووافقت على التسجیل كما وافقت على التحالیل     29/5/2019اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في استكملت 
 على ان یسعر الحقافي مختبر مرجعي 

 

  -  ENOXA MEDIS 4000 IU ANTI-XA INJECTABLE SOLUTION 2 PREFILLED 
0.4 ML SYRINGES 

- ENOXA MEDIS 2000 IU ANTI-XA INJECTABLE SOLUTION 2 PREFILLED 0.2 ML 
SYRINGES 

- ENOXA MEDIS 6000 IU ANTI-XA INJECTABLE SOLUTION 2 PREFILLED 0.6 ML 
SYRINGES 

- ENOXA MEDIS 8000 IU ANTI-XA INJECTABLE SOLUTION 2 PREFILLED 0.8 ML 
SYRINGES 

  - ACTIVE INGREDIENTS= ENOXAPARIN 

 

 المصنع والجھة المسؤولة

LES LABORATOIRES MEDIS SA- TUNISIA 

 

 

 فتال -

 .ف. ل ۲۰۱٦/۱۲۸٥،  ۲۰۱٦/ ۱۲۸٤

شرط التحلیل في مختبر  التسجیل ووافقت على التسجیل   29/5/2019اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في  استكملت 
 مرجعي 

 



Moxive 400mg film coated tablets 5 -

 Moxive 400mg film coated tablets 7 -

 

 المصنع والجھة المسؤولة

Spimaco - Saudi Arabia 

  صیدلیة قاروط -

 .ف . ل ۱۳۱/۲۰۱۹

  على ان یسعر الحقاالتسجیل ووافقت على التسجیل  29/5/2019 اللجنة الفنیة في جلستھا المنعقدة في   استكملت 

- Lamivudine zidovudine arrow 150mg/300mg comprimes pellicules secable 60 

(Lamivudine / zidovudine) 

 

 المصنع

APL swift services - Malta 

 الجھة المسؤولة

Arrow generiques - France 

 

 


