
 اسم الجهاز بالعربى اسم الجهاز باالنجليزى القسم

  Flow cytometry (flow) امراض الدم

  Thermal shaker (PCR) الدم امراض

 حضانة ثانى اوكسيد الكربون  الدم امراض
  Laminar flow hood (FISH) الدم امراض

  Rotor gene Q (PCR) الدم امراض

  Nano drop 2000 (PCR) الدم امراض

 Thermal cycler (PCR) Veriti الدم امراض
96 well AB 

 

 Pe Q lab advia (Thermal  الدم امراض
cycle)  (PCR) 

 

 Laminar flow (Aire gard) الدم امراض
(PCR) 

 

  Electrophoresis Hellabia الدم امراض

  Thermo brite stat spin (FISH) الدم امراض

  Centriguge (PCR) الدم امراض

  Microtome (Pathology) الدم امراض

 Automatic tissue processor الدم امراض
(Pathology) 

 

  ELisa الفارماكولوجى

  Spectrophtometer الفارماكولوجى

  PCR الطفيليات

  ELISA الطفيليات

  Gamma Counter علوم االشعاع

  Stat Fax ELisa االشعاع علوم

  Radioiodine Fume hood االشعاع علوم

 Spartech ST – 160 Nuclear االشعاع علوم
Lab Station (Geiger) 

 

  Survey one detect (high-Low) االشعاع علوم

  Dosimeter Charger االشعاع علوم

 ميكروتوم  كيمياء و بيولوجيا الخاليا و االنسجة

 جهاز تصوير الشرائح الزجاجية  االنسجة و الخاليا بيولوجيا و كيمياء

  Cooling centriguge الكيمياء الحيوية

  Microwave الحيوية الكيمياء

  Homogenizer الحيوية الكيمياء

  Elisa reader الحيوية الكيمياء

  Conventional PCR الحيوية الكيمياء

  Laminar flow الحيوية الكيمياء

   

  Electrophoresis الحيوية الكيمياء

  UV - transaliminator الحيوية الكيمياء

  Elisa washer الميكروبيولوجى

  Elisa reader الميكروبيولوجى

  Conventional PCR الميكروبيولوجى

   Real time PCR الميكروبيولوجى

  Shaking rotor الميكروبيولوجى

  Fluorescent Microsscope الميكروبيولوجى

  Microfuge الميكروبيولوجى

  ABI prism gene analyzer الميكروبيولوجى

  Hot air oven الميكروبيولوجى



  Cytospin – rotor fix الميكروبيولوجى

  Gel electrophoresis chamber الميكروبيولوجى

  Biological safety cabinets الميكروبيولوجى

  Autoclave الميكروبيولوجى

  UV Traans - illuminator الميكروبيولوجى

  Ice machine الميكروبيولوجى

 ا Shaking incubator الميكروبيولوجى

  Centrifuge الميكروبيولوجى

  Vortex الميكروبيولوجى

  PH meter الميكروبيولوجى

  Electronic Balance الميكروبيولوجى

 Ultra Low 80 - الميكروبيولوجى
temperature freezer 

 

  Automated microbiology الميكروبيولوجى

  Analytical Balance الميكروبيولوجى

 وظائف الرئة والتنفس Spirometer فسيولوجيا االنسان

 Digital control system fully الدم امراض
automated AC voltage 

regulator (electrophoresis) 

 

 Laminar flow الدم امراض
(electrophoresis)  

 

   Microwave (electrophoresis) الدم امراض

   Capillary electrophoresis الدم امراض

 ST – 200 ABG electrolyte الدم امراض
analyzer 

 

  Inverted Microscope المناعه والحساسية

   Fluorescence Microscope والحساسية المناعه

  Elisa Reade والحساسية المناعه

  Co2 Incubator  والحساسية المناعه

  Thermal Cycler والحساسية المناعه

  Protein electrophresis والحساسية المناعه

 Culture HooD and Strile والحساسية المناعه
cabinet 

 

   Fluorescence Microscope والحساسية المناعه

 


