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  :المقدمة
 

 .وتقدم األمـم  النمو لتحقيق األساسية ئزكاالر أهم أحد العلمي البحث يعد

 في سريعاً وضخماً وتكنولوجياً علمياً تطوراً األخير العقد خالل العالم شهد وقد

 .الحالي سمة العصر السريع التطور هذا وبات والمعرفة العلم حقول مختلف

 مـن  تزيد أن شأنها من التي المتاحةرد الموا منلالستفادة  السعي نطاق وفي

 أقـسام  فـي ة المتاح العلميةة جهزاأل بحصر الكلية قامتاالقتصادية  القدرة

 يتـاح  حتـى  قاعدة بيانات األجهزة والمعدات البحثية     وعمل المختلفةالكلية  

 كليـة معرفة نوع وحالة األجهزة والمعدات البحثية الموجودة فـي           للباحث

والتي يمكن أن يستفيد منها البـاحثين   ة  جهزاأل لهذهمثل   األ واالستخدام الطب

تتضمن قاعدة البيانـات معلومـات      . في إجراء التجارب والقياسات العلمية    

  .حالة الجهازو ووظيفتهعداده  وأالجهاز اسمتتعلق ب
  

 وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع    
  وتنمیة البیئة

  
  عمید الكلیة           

 أحمد محمد مخلوف/ د.أ               محمدلمجید إیناس عبد ا/د.أ
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  بالشكر والتقدير والعرفان  جامعة أسيوط –تتقدم أسرة كلية الطب 
 رئيس الجامعةمصطفى محمد كمال           / األستاذ الدكتور

  نمية البيئة وتعخدمة المجتمنائب رئيس الجامعة لشئون   محمد عبد السميع عيد/ األستاذ الدكتور

  الدراسات العليانائب رئيس الجامعة لشئون   أحمد عبده أحمد جعيص/ األستاذ الدكتور

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب   عادل ريان محمد ريان/ األستاذ الدكتور
  

خاص بقاعدة بيانات األجهزة العلمية الخاصة       إصدار الكتيب ال   فيلتعاونهم  
  .ة أسيوط جامع–بكلية الطب 
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 أعضاء لجنة المعامل بكلیة الطب

 
 

 )رئيساً   (   وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  ضيف   دإيناس عبد المجي/ د.أ .١

  .عضو             الباثولوجيرئيس قسم اإلكلينكى     حسن        منيفين عبد المنع/ د.أ .٢

  . عضو                   الشرعيرئيس قسم الطب               دناهد عبد المقصو/ د.أ .٣

  .  عضو                   رئيس قسم الهستولوجى      منال محمد شحاتة         / د.أ .٤

  . عضو                  الباثولوجيأستاذ اإلكلينكى    الدين                عزة عز/ د.أ .٥

  .    عضو              والسمومالشرعيأستاذ الطب                درجاء عبد المعبو/ د.أ .٦

 . عضو                       الباثولوجيأستاذ         محمد جالل                  / د.أ .٧

 .  عضو                 الباثولوجيأستاذ اإلكلينكى                 لمنظمة عبد العا/ د.أ .٨

 . عضو                    مدرس الفارماكولوجى           محمد فرغلي   حنان سيد / د .٩

 .عضو                   والسمومالشرعيمدرس الطب هبة عطية                   / د .١٠

 . عضو                       مدرس البارسيتولوجى     يونس     ظدعاء عبد الحفي/ د .١١

 . أمين اللجنة           البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنمية ة وكيل الكلي/د. أمدير مكتب  نسوسو حسين عبد الرحم/ اآلنسة .١٢
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  الفـهـرس
  

  

  

  
  الصفحة  القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ٥  التشریح

  ٦  الكیمیاء الحیویة

  ٧  ىكلینكاإلباثولوجي ال

  ٨  مومالطب الشرعي والس

  ٩  ھستولوجيال

  ١٠  وحدة االستقالب

  ١١  المیكروبیولوجي والمناعة

  ١٣-١٢  )مركز أبحاث الراجحي  ( مركز أبحاث الكبد

  ١٤  الطفیلیات

  ١٥  باثولوجيال

  ١٦  فارماكولوجيال

  ١٧  فسیولوجيال
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 قسم التشريح
 اسم الجهاز  العدد الوظيفة يعمل او ال يعمل

 بالنوميتر حديث المانى ١ قياس سطح للعينات يعمل

 بالنيميتر ماركة زايس المانى ٢ قياس  سطح للعينات يعمل

 جهاز اشعة الليزر ١ التطور على األشعة تأثير قياس يعمل

 جهاز الترا ميكروتوم ١ االلكترونيتقطيع عينات للميكروسكوب  يعمل

 التشخيص بالكشف الحرارىجهاز  ١ رسم خريطة حرارية ألجزاء الجسم يعمل

  لتر٦جهاز تقطير مياه  ١ تقطير مياه يعمل

 جهاز حضانة وفرن ١٢ حفظ الشرائح يعمل

 جهاز حمام مائى ٢ تسخين يعمل

 جهاز سخان للشرائح ٥ تسخين الشرائح يعمل

 جهاز طرد مركزى ٢ لفصل العينات يعمل

 ٥x5جهاز عرض شرائح   ١ عرض شرائح   يعمل

 جهاز قياس المفاصل ١  مدى حركة المفاصلقياس يعمل

 جهاز قياس سمك الجلد ١ قياس سمك الجلد يعمل

 جهاز ميزان حساس ٤ لوزن العينات يعمل

 قياس عرض الحوض جهاز ٣ قياس عرض الحوض يعمل

 سنتر فيوج ١ جهاز طرد مركزى يعمل

 أشعةفانوس  ٨ عرض شرائح يعمل

 ميكرتوم ٣ وئىتقطيع عينات للميكروسكوب الض يعمل

  عين٢ميكروسكوب  ٩ لفحص الشرائح يعمل

 ميكروسكوب امريكانى ٨ لفحص الشرائح يعمل

 ميكروسكوب تصوير ١ لفحص الشرائح يعمل

 ميكروسكوب اليكا ٦ لفحص الشرائح يعمل

  ميكروسكوب مذود بكاميرا ديجيتال ١ لفحص الشرائح  يعمل

 ألنسجةنظام تصوير خاليا وا  ١ تصوير خاليا  يعمل
  



 ٦

  
 قسم الكیمیاء الحیویة

 اسم الجھاز العدد الوظیفة یعمل او ال یعمل
 الماسح الضوئي ١ القیاسات الكیمیائیة یعمل

 جھاز االمتصاص الذري ١ قیاس العناصر الدقیقة ال یعمل

 جھاز تجفیف العینات ١ تجفیف العینات یعمل

 واربورغ جھاز ١ جھاز تقطیر وتكثیف یعمل

(جھاز فصل  HPLC) ١  المواد الكیمیائیةفصل یعمل  

 جزء جامع ١ تجمیع العینات یعمل

ثنائي (جھاز تقطیر المیاه   ١ تنقیة وتقطیر المیاه مرتین یعمل
 )مضعف

 جھاز تقطیر عادي ١ تنقیة وتقطیر المیاه یعمل
 فائقة الطرد المركزي ١ لفصل العینات یعمل
 جھاز طرد مركزي ١ لفصل العینات یعمل
 جھاز طرد مركزي مع التبرید ١ لفصل العینات یعمل

جھاز قیاس الرقم الھیدروجینى  ١ قیاس وضبط الرقم الھیدروجینى یعمل
  )درجة الحموضھ و القلویة(

 مضواء لھب ١ قیاس العناصر باللھب یعمل

األطیافجھاز مقیاس  ١ القیاسات الكیمیائیة یعمل  

 طالخال ١ لطحن النباتات واألنسجة یعمل

 جھازإلیزا ١ القیاسات الكیمیائیة یعمل
  ١ للقیاسات الكیمیائیة یعمل
 حمام المائي ١ لتجفیف العینات یعمل

 حمام مائي ١ لتحضین العینات وخلطھا یعمل

 حار لوحة ١ للتسخین یعمل
 عداد حاما ١ قیاس الھرمونات ال یعمل
 فرن جاف ١ للتجفیف یعمل
 كابینة ١ قیاس األطیاف یعمل
 میزان تحلیلي ١ لوزن العینات یعمل

 میزان تحلیلي االلكترونیة ١ إلكترونيلوزن العینات  یعمل

  میزان ١ لوزن العینات یعمل
 ھزاز مسطح ١ لخلط العینات یعمل
 خالط عینات ١ لخلط العینات الدقیقة یعمل

  
  

  قسم الباثولوجیا اإلكلینیكیة
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 یعملیعمل او ال  الوظیفة العدد اسم الجھاز
    معمل الكیمیاء

  إلجراء أوتوماتكجھاز 
  التحالیل الكیمیائیة 

وطائف الكبد و الكلى و دھون الدم و   ٣
  فحص سوائل الجسم المختلفة كیمیائیا

  یعمل

  یعمل  فصل البروتینات و الھیموجلوبین  ١  جھاز االلیكتروفوریزیس
    معمل الھرمونات

Immulite  یاس مستوى الھرمونات بالدم وق  ٣ 
  األورامالت دال

  یعمل

    معمل المیكروبیولوجى
  یعمل  لعمل مزارع الدم  ١  جھاز باكتیك
لعمل اختبار الحساسیة للمضادات     میكروسكان

  الحیویة
  یعمل

    البكتیریالنمو   ١  حضانة
    معمل المناعة
  یعمل  لعمل االختبارات اسیرولوجیة  ١  سیرولوجى

  یعمل  ریسنت المشعلفحوصات الفلو  ١  فحص الفلیروسینت المشع
  یعمل  لفحص الخالیا الحیة ١  وحدة المیكروسكوب العاكس

  یعمل   اختبار البلمرةإلجراء ١  وحدة اختبار البلمرة
  یعمل  لفحوصات التصنیف الشكلى المناعى ١  الفلوسیتومیترى

    وحدة الھیماتولوجى
   :أجھزة عد الدم التلقائى

      Cell Dyn370 جھاز -١
  Micore 60 جھاز -٢
  Coulter جھاز -٣
   ADVIA  2120 جھاز -٤

  یعمل  عد الدم التلقائى  ٤

    معمل الطوارئ
 وطائف الكبد و الكلى و دھون الدم  ٣  أجھزة تحلیل  الكیمیاء التلقائیة  

  فحص سوائل الجسم المختلفة كیمیائیا
  یعمل

  یعمل  عد الدم التلقائى  ١  أجھزة عد الدم التلقائى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨

الطب الشرعي والسموم اإلكلینیكیةقسم   
 اسم الجھاز العدد الوظیفة یعمل او ال یعمل

 جھاز قیاس سلسلة البلمره ١ تفاعل البلمرة المتسلسل یعمل

 دیب فریزر رأسي ١ حفظ العینات یعمل

 حمام مائي ١ تسخین العینات یعمل

 جھاز طرد مركزي ١ فصل العینات یعمل

 وتوكالفاأل ١ تعقیم األدوات یعمل

 میزان تحلیلي ١ وزن المواد یعمل

 جھاز فصل كھربائي ١ فصل البروتینات یعمل

 عمودي تدفق رقائقي ١ كابینة معقمة یعمل
 األشعة فوق البنفسجیة ١ تصویر الحمض النووي یعمل
 جھاز فصل كھربائي ١ فصل بروتینات یعمل
 مجھر ١ فحص العینات یعمل

 بلیندر ١ مزج العینات یعمل

 فاحص درجة الحمضیھ ١ قیاس الرقم الھیدروجیني یعمل

 الطیف المرئي ١ فحص العینات یعمل
 جھاز طرد مركزي ١ فصل العینات یعمل
 ھزاز مسطح ١ مزج العینات یعمل
 امدادات الطاقة ١ مصدر طاقة یعمل

 دوامة خالط ١ تحضیر العینات یعمل

 دیب فریزر رأسي ١ حفظ العینات یعمل
 جھاز تقطیر ١ قطیر میاه ثنائيت یعمل
 المیزان الرقمي ١ وزن المواد یعمل
 ثالجة ١ حفظ العینات یعمل
 الخالط األنسجة ١ تجھیز العینات یعمل

 جھاز الیزا ١ قیاس المواد المختلفة یعمل

 عد خالیا الدم ١ قیاص مكونات الدم یعمل
 جھاز تقطیر ١ تقطیر میاه یعمل
 حاضنة ١ تجھیز العینات یعمل
 فرن ١ تجھیز العینات یعمل
 حمام مائي ١ تسخین العینات یعمل

  
  
  

 قسم الھستولوجي 
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 اسم الجھاز العدد الوظیفة یعمل او ال یعمل
 میكرسكوب ابحاث بكامیرا دیجیتال ١ العیناتتقطیع  یعمل
 لتر ٤جھاز تقطیر  ١ تقطیر المیاه یعمل
 ساعة /  لتر ٥٠جھاز تقطیر میاه  ١ تقطیر المیاه یعمل
 سكاكین تقطیع ١ عینات الشمعتقطیع  یعمل
 جھاز تقطیع شرائح میكروتوم  ١ تقطیع عینات الشمع  یعمل
 ١٢١٢جھاز سنتر فیوج  ١ فصل العینات  یعمل
 جھاز عرض شرئح  ١ عرض شرئح  یعمل
 حضانة  ٦ للعینات  یعمل
 C.f.L 1022حمام مائى  ٣  على  الشرائحلفرد العینات یعمل
  محرقة ٣ للتخلص من المخلفات یعمل
 فرن صھر  ٤  و تمریر العیناتشمعل اصھرل یعمل
 شرائحفرن  ٤  لتجفیف الشرائح یعمل
 C.M 1800كریوستات الیكا  ١ تقطیع عینات بدون تمریر یعمل 
 اتمیكرتوم ٦ لتقطیع العینات  یعمل
 ب أحادى العدسة ومیكروسك ١٠ لفحص الشرائح  یعمل
 N.F.pkمیكروسكوب  ٢ لفحص الشرائح  ملیع

 CHSمیكروسكوب أبحاث أولیمس  ٢ افالم علمیةلتصویر یعمل

میكروسكوب أبحاث بالكامیرا أولمبس  ١  بكامیرا دیجیتال شرائحلتصویر یعمل
BH.S.313 

 image analyzerمیكروسكوب  ١  االحصائىلتحلیل الصور یعمل
افالم علمیةلتصویر  یعمل  كوب أبحاث للتصویر الیكا میكروس ١ 
 میكروسكوب أستربوكرل زایس  ١ لفحص الشرائح  یعمل
 K.H.Sمیكروسكوب بعین  ١ لفحص الشرائح  یعمل
افالم علمیةلتصویر یعمل  میكروسكوب تصویر  ١  
 میكروسكوب طالب  ٤٠ لفحص الشرائح  یعمل
 میكروسكوب طالب كارل زایس ٢١ لفحص الشرائح  یعمل
 میكرسكوب ابحاث بكامیرا دیجیتال ١ العیناتیع تقط یعمل
 لتر ٤جھاز تقطیر  ١ تقطیر المیاه یعمل
 ساعة /  لتر ٥٠جھاز تقطیر میاه  ١ تقطیر المیاه یعمل
 سكاكین تقطیع ١ عینات الشمعتقطیع  یعمل
 جھاز تقطیع شرائح میكروتوم  ١ تقطیع عینات الشمع  یعمل
 ١٢١٢ر فیوج جھاز سنت ١ فصل العینات  یعمل
 جھاز عرض شرئح  ١ عرض شرئح  یعمل
 حضانة  ٦ للعینات  یعمل
 C.f.L 1022حمام مائى  ٣  على  الشرائحلفرد العینات یعمل

  

 وحدة األستقالب
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 اسم الجهاز العدد الوظيفة يعمل او ال يعمل

 ١ لفصل العينات يعمل
جهاز طرد مركزي 

 بالتبريد

 فرن ١ لتحضين العينات  يعمل

 ميكروسكوب ١ لفحص العينات وتكبيرها يعمل

 جهاز الطيف الضوئي ١ القياسات الكيميائية يعمل

 يعمل
لحفظ العينات في درجة حرارة 

 باردة جداً
١ 

جهاز النيتروجين 
 السائل

 جهاز تقطير ١ لتنقية المياه يعمل

 جهاز طرد مركزي ١ لفصل العينات  يعمل

 جهاز قياس الحامضية ٢ لقياس درجة حموضة السوائل يعمل

 جهاز مقياس االلوان ١ القياسات الكيميائية يعمل

 حضانة ١ لتحضين العينات يعمل

 يعمل
لتحضين العينات عند درجة 

 حرارة معينة
 حمام مائي ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قسم المیكروبیولوجي
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 اسم الجھاز العدد الوظیفة یعمل او ال یعمل
  )أوتوكالف(      ٣ ختلفةمالستنبتات المب الیلحم المیتعق بعمل

 جھاز التفاعل المتلسل ١ ر الحامض النووىیتكب یعمل
 جھاز تعقیم ٤ ختلفةمالستنبتات المبالیل حم المیتعق یعمل
 عداد بكترى ١ عد المستعمرات البكتیریة بعمل

 المواد مباستخدا قیاس درجة انقسام الخالیا بعمل
 عداد بیتا ١ المشعة

 جھاز طرد مركزى ١ فصل العینات المختلفة ملیع
 حضانة ثانى اكسید الكربون ١ األنسجةزرع  یعمل

درجة حرارة فصل العینات المختلفة فى  یعمل
 جھاز طرد مركزى بالتبرید ١ منخفضة

 میزان كھربى ١ بدقةوزن الكیماویات  یعمل

فصل البروتین والحامض النووى باستخدام  یعمل
  فصل كھربىةوحد ٢ ىربھالتیار الك

 جھاز غسیل اطباق االلیزا ١  االلیزاأطباقغسل  بعمل
 جھاز قراءة أطباق االلیزا ١  مختلفةموجبھ أطوال االلیزا عند أطباققراءة  یعمل
 ھیموجینیزر ٢ متجانسةمزج العینات بطریقھ  یعمل
 سخان مسطح ١٥ مستنبتاتتسخین وتحضیر المحالیل وال یعمل

 حضانة ٣ ارع المیكروبات المختلفة بھاعمل مز یعمل
 میكروسكوب مقلوب ٢ األنسجة وفالسكات مزارع أطباقفحص  یعمل

 فى جو معقم ودرجة األنسجةعمل مزارع ل یعمل
 ٢كابینھ زرع انسجة من النوع  ٥ ٢االمان 

 مقلب مغناطیسى ٣ تحضیر المحالیل المختلفة والمدیات یعمل

د مركزى میكرو ذات جھاز طر ٢ فصل العینات  یعمل
 سرعات عالیھ

 میكروسكوب ١ لفحص العینات مع العرض یعمل
 ھزاز مسطح ١  االلیزا عند سرعات مختلفةأطباقلمزج  یعمل

 جھاز قیاس الحموضة ٢ ضبط قیمة الحموضة عند درجة معینھ یعمل
 أبحاثمیكروسكوب  ٣ لفحص العینات یعمل
 جھاز موجات فوق صوتیھ ١ المختلفةتكسیر وتفتیت العینات  یعمل

 موجبھ أطوالقیاس طیف االمتصاص عند  یعمل
 جھاز قیاس الطیف ١ مختلفة

 میكروسكوب ستریو ١ لفحص عینات الفطریات المختلفة یعمل
 خالط انابیب ٢ مخلط انابیب العینات المختلفة یعمل
 جھاز موجات فوق صوتیھ ١ المختلفةتكسیر وتفتیت العینات  یعمل
 مضخة سحب ١ خدم فى عملیة ترشیح المحالیل المختلفةتتس یعمل
 حمام مائى ٧ تحضین العینات المختلفة یعمل

  أجھزة معمل الفیروسات الجزیئیة بمركز أبحاث الراجحى للكبد



 ١٢

 یعمل او ال یعمل الوظیفة العدد اسم الجھاز  م

 ١٠-٤سعة (المبردة دیوار   ١
-٤سعة  (ضةحفظ العینات عند درجة حرارة منخف ٢ )لتر

 یعمل ) لتر١٠

 یعمل وزن الكیماویات بدقة ٢ میزان تحلیلي  ٢

 یعمل األوتوكالف ٢ األوتوكالف  ٣

 الحامض النووى مستخرج  ٤
 یعمل استخراج الحامض النووى من العینات ١ اآللى

 السالمة البیولوجیة من كابینة  ٥
كابینة لفحص العینات الملوثة وعمل مزارع  ٣ الدرجة الثانیة

 یعمل األنسجة فى جو معقم

 یعمل CO2 حاضنات ٢ CO2 حاضنات  ٦

 و ١٠) حجم Dewer المبردة(  ٧
 یعمل )ر لیت٥٠ و ١٠(قدرة  Dewer المبردة    لیتر٥٠

  )° ٢٠-(مجمدات عمیق  ١ ٥)٢٠-( عمیق دیب فریزر  ٨
 یعمل  )٢٠(لحفظ العینات عند درجة حرارة 

 درجة ٧٠-(مجمدات عمیق   ٩
  ) درجة مئویة٧٠-(ت عمیق مجمدا ١  )مئویة

 یعمل )٧٠(لحفظ العینات عند درجة حرارة 

 درجة ٨٠-(مجمدات عمیق   ١٠
  ) درجة مئویة٨٠-(مجمدات عمیق  ١ )مئویة

 یعمل )٨٠(لحفظ العینات عند درجة حرارة 

 یعمل لقیاس وعمل االختبارات الكیمیائیة المختلفة ١ مزدوجة شعاع الطیف  ١١

أوتوماتیكي آلة تنظیف وغسیل    ١٢
آلة تنظیف وغسیل أوتوماتیكي  Electric  ١ اتماصلل

 یعمل اتماصلل

 یعمل یزال اإللقراءة أطباق  ١ یزالقارئ اإلجھاز   ١٣

 یعمل  لعمل اختبار اإللیزا ١ حضانة وھزاز األطباق اإللیزا  ١٤

١٥  
، ٥٠، ٢٠، ١٠(میكرو ماصھ 
، ستة، ١٠٠٠، ٢٠٠، ١٠٠

 )قاساثنین من كل م
 یعمل  العینات والكیماویات بدقةلقیاس ١٢

 یعمل لعمل اختبارات الفلوروسنت وفحصھا وتصویرھا ١ تمجھر فلورسن  ١٦

 یعمل الحرارة بلوك  ١  الحرارة بلوك  ١٧

 یعمل لحفظ العینات مع التقلیب فى درجة حرارة ثابتة ١ حضانة بھزاز لألطباق  ١٨

أفقي جھاز فصل بروتین   ١٩
 یعمل لكھربائي وحدةأفقي ا ١ الكھربائي وحدة

 یعمل التعقیم بالحرارة الجافة ١ فرن الھواء الساخن  ٢٠

 یعمل الثلج للحصول على مكعبات  ١ جھاز لعمل مكعبات الثلج  ٢١

 یعمل لخفض العینات عند درجة حرارة ثابتة  ١ ضانةح  ٢٢

 یعمل لفحص الخالیا الحیة ١ مجھر مقلوب  ٢٣
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  یة بمركز أبحاث الراجحى للكبدأجھزة معمل الفیروسات الجزیئ

 یعمل لفحص العینات ١ میكروسكوب ضوئى  ٢٤

 یعمل والنمام المغناطیسي ٢ والنمام المغناطیسي  ٢٥

 یعمل نظام Q - ملي ١ نظام Q-ملي  ٢٦

    للحصول على ماء مقطر    جھاز تقطیر  ٢٧

 یعمل  )٢ ( میكرولیتر ٢٠٠األقنیة ماصة  ٢ )٢( میكرولیتر ٢٠٠ماصة   ٢٨

 یعمل ة والقلویة الحموضلتقدیر درجة ١ الحموضةجھاز قیاس   ٢٩

 یعمل لسحب السوائل ٢ مضخة ماصة  ٣٠

٣١  
جھاز طارد مركزى بالتبرید 

الدور (المبردة الطرد المركزي 
 )النموذجي سرعة عالیة

 یعمل لفصل العینات فى درجة حرارة منخفضة ١

 یعمل لحفظ العینات والكیماویات ٤ ثالجات  ٣٢

 یعمل لفحص البروتین والحامض النووى   جھاز فصل البروتین الكھربائى  ٣٣

 یعمل لفصل البروتین والحامض النووى ١ جھاز البكتیریا وفریزر عمودى  ٣٤

 یعمل لمزج العینات ٣ مازج عینات  ٣٥
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 قسم الطفیلیات
 اسم الجھاز العدد الوظیفة یعمل او ال یعمل

 ١٠٥.  فولت م٢٢٠حضانة  ١ لتجفیف الشرائح ملیع
 جھاز سنتر فیوج ٤ لتركیز وفصل العینات یعمل
 جھاز سنتر فیوج دافلرز ١ لتركیز وفصل العینات فائق السرعة یعمل
 جھاز سنترفیوج  بالتبرید ١ لتركیز وفصل العینات بالتبرید یعمل

 میكروسكوب ماركة فلوریسنت ١ لفحص شرائح المصبوغة بالفلوریسنت یعمل
 اولیمبس

 جھاز تقطیر ١ تقطیرالمیاه یعمل
  میترpHجھاز ٢ pHلتقدیر ال  یعمل
 جھازغسیل االلیزا،جھاز الیزا  ١ االلیزا یعمل

میكرومیتر عینى ماركة كارل  ٩ لقیاس  االطوال المختلفة للعینات یعمل
 زایس

 مقلب مغناطیس ١ تقلیب المحالیل یعمل
 جھاز عد خالیا  الدم ١ الدم واالطوار المختلفة بالعیناتعد خالیا  یعمل
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 قســــــــــم الباثـــــــــــــــــــولوجى
 اسم الجھاز العدد الوظیفة یعمل او ال یعمل

 جھاز تقطیر ٢ تقطیر المیاه یعمل
 تر ل٤حمام مائى بقطاعات شق  ١ لفرد قطاعات األنسجھ یعمل
 میكرتوم ٣ لتقطیع بلوكات الشمع یعمل
 كامیرا ١ لتصویر الشرائح یعمل

یلزم لمعالجھ الشرائح في  البفر قبل  یعمل
 ٢٦مایكرویف أولمبیك  ١ اضافھ دالالت األورام

 حضانة ١ لتجفیف الشرائح راكد
 فرن مجفف ١ لتجفیف الشرائح یعمل

 وتومسلیت میكر ١ لتقطیع بلوكات الشمع  راكد/ نعم
 Data showجھاز عرض  ١ المحاضرات یعمل
 میكروسكوب متصل بكامیرا ١ لتصویر الشرائح یعمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 قسم الفارماكولوجیا



 ١٦

 اسم الجھاز العدد الوظیفة یعمل او ال یعمل
 جھاز قیاس الحركة ١ قیاس الحركات التلقائیة یعمل
 اس اآلالم بالضغطجھاز قی ١ قیاس األلم یعمل
العینات فصل یعمل  جھاز طرد مركزى ١ 
العینات فصل یعمل  جھاز طرد مركزى ١ 
 جھاز قیاس السلوك المشروط ١ إختبار السلوك اإلنفعالى یعمل
 جھاز رسم القلب ١ تخطیط القلب یعمل
 میزان إلكتروني ١ وزن الكیماویات ال یعمل
 تیارمترددجھاز إثارة ب ١ إمداد تیارمتردد یعمل
 جھاز تقطیر ماء ٢ تنقیھ المیاه ال یعمل
 جھاز قیاس األیونات ١ قیاس العناصر الدقیقة یعمل
(جھاز فصل  HPLC) ١ فصل المواد الكیمیائیة ال یعمل  
 جھاز تجانس االنسجة ١ لطحن النباتات واألنسجة یعمل
 جھاز قیاس اآلالم بالحرارة ١ قیاس األلم یعمل
لكیماویاتوزن ا ال یعمل  میزان ١ 
 جھاز قیاس ضغط العین ١ قیاس ضغط العین الداخلى یعمل
 جھاز طرد مركزى ١ فصل العینات المختلفة ال یعمل
 فرن معملي ١ للتجفیف ال یعمل
 جھازقیاس انقباض العضالت ١ قیاس انقباض العضالت اإلرادیة واالإرادیة یعمل
 یةجھازلضخ االدو ١ إلعطاء األدویة ال یعمل
 فسیوجراف ١ قیاس الوظائف الحیویة ال یعمل
 جھاز قیاس ضغط الدم فى الجرذان ١ قیاس ضغط الدم یعمل
 جھازصدمات كھربائیة ١  االكھربائیةبالصدماتاإلثارة  یعمل

ضالت اإلرادیةع الارتخاءقیاس  یعمل  ضالت اإلرادیةع الارتخاءجھاز قیاس  ١ 
  )كبیر فأر(

الت اإلرادیةضع الارتخاءقیاس  یعمل  ضالت اإلرادیةع الارتخاءجھاز قیاس  ١ 
 )فأرصغیر(

  فلوریسنسلجھاز تحلی ١ القیاسات الكیمیائیة یعمل
 جھاز قیاس الطیف المرئي ١ القیاسات الكیمیائیة ال یعمل
 حمام مائى ١ لتحضین العینات یعمل
األعصابإثارة  یعمل  األعصابجھاز إثارة  ١ 
 حوض موجات فوق صوتیة ١ وخلطھالتحضین العینات  یعمل

 وانقباضعدد ضربات القلب وضغط الدم  یعمل
جھاز قیاس عدد ضربات القلب وضغط  ٢ العضالت

  العضالتوانقباضالدم 
 جھاز مزج ١ مزج األنسجة یعمل
  المتطایرةاألدویةجھاز استنشاق  ١  المتطایرةاألدویةاستنشاق  یعمل
 األدویة  نسبةسجھاز قیا ١ فى البول یعمل
 األدویةجھاز قیاس نسبة  ١ فى الدم یعمل
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 قسم الفسیولوجي
 اسم الجھاز العدد الوظیفة یعمل او ال یعمل

 جھاز قیاس السمع ١ المسماع یعمل
الدم ترسیب سرعة قیاس یعمل  جھاز سرعة ترسب معدنى  ٢٢ 

 جھازاوكزیمیتر   ١ قیاس نسبة األكسجین بالدم یعمل

والھرمونات الكیماویة لموادا قراءة ال یعمل  جھاز قراءة ألیزا أتوماتیك  ١ 
الكیماویة المواد قراءة یعمل  F. K.Bجھاز فلورمتیر   ٢ 
 جھاز سنتر فیوج  ١ العینات فصل یعمل
 جھاز مقیاس التنفس   ١ الرئة سعة قیاس وظائف و یعمل
 جھاز عد الدم  ٩ عد خالیا الدم  یعمل

جھاز قیاس االس االیدروجیھ   ١ والقلویةقیاس درجة الحموضة   ال یعمل
p.H 

 جھاز قیاس ثنایا الجلد  ١ قیاس ثنایا الجلد یعمل
 جھاز رسم قلب كھربائى  ٦ تخطیط القلب یعمل
 )فرن(جھاز تعقیم   ٢ االدوات تعقیم یعمل
 جھاز شحن البطاریات  ١ شحن البطاریات یعمل
 جھازقیاس ضغط الدم  ٨٩ مقیاس ضغط الدم یعمل
 ٤٢غالیة كھربائیة قیاس  ١ االدوات تعقیم یعمل
  كھربائیةأسلحةغالیة   ١ غلي اسلحة یعمل
 جھاز اوسكلو جراف  ١ الحیوانات فى قیاس ضغط الدم یعمل
 حضانة  ١ حضانة یعمل
 سبكتروفوتومیتر  ١ الكیمائیة للمواد الطیفي القیاس  یعمل
 میزان ملتر بشاشة  ١ الكیمائیة  وزن المواد یعمل
 جھاز رسم عضالت  ٥١ رسم عضالت ملیع

 جھاز سنتر فیوج  ٢ المواد لفصل یعمل
 حمام مائى  ١ العینات تسخین یعمل
 جھاز رسم القلب  ١ تخطیط القلب یعمل
 أطباقھزاز   ١ المواد لمزج یعمل

  
  
  
  
  
  
  
  

  


