
 

  والتعامل معها blotting وال فصل البروتين اجهزة
 الرقم أو التقنيةاسم الجهاز  تطبيقات الجهاز صورة الجهاز الرابط

http://www.bio-
rad.com/LifeScie
nce/pdf/1002206

9A.pdf 
 

 
IEF system  

IEF -100 
فصل البروتينات اعتماداً على محصلة 

 IPGالشحنات بواسطة اشرطة

جهاز فصل 
بمحصلة  اتالبروتين

 الشحنات الصفرية
 )البعد االول(
Isoelectric 
Focusing 

1  
 
 
 
 
 
 

https://www.denv
illescientific.com/
Files/Files/Denvil
le/ProductDocs/I

EF100-IMB0-
English.pdf . 

http://www.isoge
n-

lifescience.com/u
ploads/FS/LY/FS

LYRxWhJbm-
b7GjxmaiXQ/Ho
efer2Delectropho

resis.pdf 

 

 
Ettan  Dalt six 

 
Hoefer SE900 

فصل البروتين بالجل اعتمادا على الوزن 
 IPGبواسطة شريط بعد فصلها  الجزيئي

الفصل بالرحالن 
الكهربائي للبروتينات 

زن اعتمادا على الو
 الجزيئي

 )البعد الثاني(

2-D 
electrophoresis 
(Large Format 

Vertical Gel 
Electrophoresis

) 

 

2  

 

 

فصل البروتين بواسطة جل البولي اكريالميد 
 اعتماداً على الوزن الجزيئي

 

فصل البروتينات 
 بالرحالن الكهربائي
(SDS-PAGE) 

polyacrylamide 
gel 

electrophoresis 

3  

 المختبر المركزي

 بالمدينة الجامعية للطالبات

  علم البروتين  : أجهزة وحدة



 

http://www.bio-
rad.com/webro
ot/web/pdf/lsr/
literature/1000

7296D.pdf 
 

الكشف عن بروتين محدد باستخدام الجسم 
 المضاد الخاص به

 بلوت الوسترن تقنية
western 

blotting 

 

4  

file:///C:/Users/a
manar/Download
s/ID_STARlet_br

ochure.pdf 
 

 

ً معالجة وتبديل السوائل يستخدم في  ويمكن  اليا
 به عمل:

 ترسيب وتنقية البروتينات 
 تنقية االحماض النووية 

  الجل فيهضم بقع البروتينات 
 

منصة تبديل السوائل 
 االلية

Automated 
Liquid 

Handling 
Station 

 

5  

https://cdn.gelif
esciences.com/d
mm3bwsv3/Ass
etStream.aspx?

mediaformatid=
10061&destinat
ionid=10016&as

setid=11843  

نزع والتقاط بقع البروتينات من جل الرحالن 
 الكهربائي

 لبقع اآللي فصل جهاز
 الجل في البروتين

Ettan spot 
picker 

6  

https://cdn.gelife
sciences.com/d

mm3bwsv3/Asse
tStream.aspx?m
ediaformatid=10
061&destinationi
d=10016&asseti

d=14518 
 

 

الرحالن الكهربائي معالجة قطع جل 
 الستخراج البروتين منها

 

 اآللي الهضم جهاز
 الجل في للبروتينات

In-gel protein 
digester 

7  



http://www.cleav
erscientific.com/
electrophoresis-

products/gel-
dryers/ 

 

 

يعمل على تجفيف ونزع الرطوبة من الجل 
 بشكل متجانس

 مجفف الجل

Gel dryer 
8  

 

 

نتائج جل الرحالن الكهربائي ويحدد يطابق 
 االختالفات

برنامج تحليل صور 
جل الرحالن 

 الكهربائي
2-D gel analysis 

software 
 

9  

 اجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائله 

http://www.water
s.com/webassets
/cms/library/docs
/720004681en.p

df 
 

 
 
 

التعرف على البروتينات 
والمؤشرات والبيبتيدات 

الحيوية لبعض 
االمراض الموجودة 

بكميات النانو ومقارنه 
النتائج بقاعدة بيانات 
البروتينات الموجودة 

 بالوحدة

 الفصل
 الكروماتوجرفي

 الضغط تحت للسوائل
 الكتلة بمطياف العالي

UPLC 

SYNAPT G2-
Si/HDMS WITH  

MALDI 

+ nano LC 

11  

https://cdn.gelifescience

s.com/dmm3bwsv3/Asse

tStream.aspx?mediafor

matid=10061&destinatio

nid=10016&assetid=118

 
  التعرف على جميع

الخصائص البنائية 
 لمركب مجهول

 الفصل
 الكروماتوجرفي

 الضغط تحت للسوائل
 الكتلة بمطياف العالي

UPLC 

QTOF/LC/MS 
 

11  

https://cdn.gelifesciences.com/dmm3bwsv3/AssetStream.aspx?mediaformatid=10061&destinationid=10016&assetid=11843
https://cdn.gelifesciences.com/dmm3bwsv3/AssetStream.aspx?mediaformatid=10061&destinationid=10016&assetid=11843
https://cdn.gelifesciences.com/dmm3bwsv3/AssetStream.aspx?mediaformatid=10061&destinationid=10016&assetid=11843
https://cdn.gelifesciences.com/dmm3bwsv3/AssetStream.aspx?mediaformatid=10061&destinationid=10016&assetid=11843
https://cdn.gelifesciences.com/dmm3bwsv3/AssetStream.aspx?mediaformatid=10061&destinationid=10016&assetid=11843
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Xevo G2-s QTOF 

http://www.water
s.com/webassets
/cms/library/docs
/720003953en.p

df 
  

XEVO-TQD 

جيد في القياس الكمي 
الروتيني ألغلب 

 LC-MS/MSتطبيقات 

 الفصل
 الكروماتوجرفي

 الضغط تحت للسوائل
 الكتلة بمطياف العالي

UPLC 

LC/MS Triple 
Quadrupole 

 

12  

https://www.agile
nt.com/cs/library/
usermanuals/pub

lic/G4220-
90301_1290Infini

tyLC-
System_EN.pdf 

 

 

 
Infinity 1290 + Evaporating Light Scattering Detector (ELSD( 

 
 
 
 
 

يقوم بفصل العديد من 
المركبات الكيميائية 

المختلفة ثم يتعرف عليها 
 ويقدر كميتها

 

 الفصل
 الكروماتوجرفي

 الضغط تحت للسوائل
 الكتلة بمطياف العالي

UPLC 
 

13  

 اجهزة تصوير المحتوى العالي 

https://cdn.gelifesciences.com/dmm3bwsv3/AssetStream.aspx?mediaformatid=10061&destinationid=10016&assetid=11843


 

 

  الجهاز قادر على
التصوير 
 الفلورسنتي

الضوء النافذ و
في  والطور التبايني

حالة تحليل الخاليا 
الحية او المثبتة 
وكذللك بالنسبة 

األنسجة والكائنات 
 .الصغيرة

  قياس األحداث
ت الهامة مثل مو

الخاليا المبرمج، 
دورة الخلية 

التنقالت داخل و
 وقياس نشاطالخلية 

الخلية في عدد من 
االطوال الموجية 

 .وغيرها

نظام المجهر 
 المخروطي اآللي

Confocal 
Microscope 
(True point-

scanning 
confocal) 

14  

 

 

  الجهاز قادر على
التصوير 
 الفلورسنتي

الضوء النافذ و
في  والطور التبايني

حالة تحليل الخاليا 
الحية او المثبتة 
وكذللك بالنسبة 

األنسجة والكائنات 
 .الصغيرة

  قياس األحداث
الهامة مثل موت 
 الخاليا المبرمج

 الخليةدورة و
التنقالت داخل و

 وقياس نشاطالخلية 
الخلية في عدد من 

نظام مجهر المجال 
 الواسع اآللي

Widefield 
microscope 

15  



االطوال الموجية 
 .وغيره

  امكانية تصوير
مقطع فيديو للخاليا 
الحية عن طريق 

ضبط درجة 
 CO2الحرارة وغاز

 توفرلوالرطوبة 
 .المثلى تهابيئ

  اجهزة الطيف 

https://www.agile
nt.com/cs/library/
usermanuals/pub

lic/1758.pdf 

 
 

Cary Eclipse 

  عينةوميض اليحلل 
  تحليل المركبات

 العضوية

 الضوئي التألق جهاز
Fluorescence 

Spectrophotome
ter 

16  

https://www.agile
nt.com/cs/library/
brochures/5990-
7786EN_Cary-

4000-5000-
6000i-UV-Vis-

NIR_Brochure.p
df 
 

 
Cary 6000i 

 طيف يستخدم 
 االمتصاص

 التركيب لمعرفة
 ات.مركبلل البنائي

 لقياس جهاز 
 الضوئية الخواص
 الرقيقة لألفالم

 مثل الشفافة والمواد
 االنعكاس طيف

واالمتصاص 
 في وذلك والنفاذية

 األشعة طيف مدى
 البنفسجية، فوق

 المرئي المدى
 تحت واألشعة
 .القريبة الحمراء

 الطيفي التحليل جهاز
 االشعة مجال في

 والفوق المرئية
 وتحت البنفسجية
 القريبة الحمراء

UV/VIS/NIR 
Spectrophotome

ter 

17  

https://www.anal
ytik-

 
 

  قياس
 ، DNAالتراكيز

 لقياس الطيف مقياس
 بالنانو التراكيز

18  



jena.de/fileadmin
/content/import/i
mported_dam/13

-01-
11_Fol_ScanDro

p_e_WEB.pdf 

 

 

 

RNA والبروتين 

 كيز قياس التر
للحجام الصغيرة 

 1.3حتى 
 ميكروميتر

Scandrop 

http://www.jascoi
nc.com/docs/flip
book/JASCO%2
0CD%20brochur

e.pdf 
  

J-1500 

  القياس بمطياف
CD الضوء و

 دائريا المستقطب
وعدد من القياسات 

 .األخرى
 يعتبر طيف CD 

قادر على التمثيل 
 الطيفي الهيكلي لكل

 ألفا الحلزون من
البروتينات  في

الحلزون المزدوج و
األحماض  من

 .النووية

المطياف الدائري 
 مزدوج اللون
circular 

dichroism 
system 

19  

https://www.bmgl
abtech.com/filea
dmin/06_Support
/Download_Docu
ments/Brochures

/microplate-
reader-

nephelostar-
plus-

brochure.pdf 
 

 
 
 
 

 

 :تشمل التطبيقات

 ذوبان المركبات 
  حركية ارتباط

 البروتينات
  الجسيماتترسب 

 المحلول في
 

الذوبانية  قياس جهاز
 وحركية العكارةو

 البروتين ارتباط
 الضوء بواسطة

 المنعكس
Nephelometer 

advanced 

21  

  التصويراجهزة  



http://www.bio-
rad.com/webroot
/web/pdf/lsr/litera
ture/bulletin_642

1.pdf 
 

 

يستخدم لتصوير الجل 
واالفالم blotsوالبقع 

 البروتيناتلتحديد كمية 

 
 جهاز تصوير الجل
Densitometer 

Imaging 

21  

http://wcac.yale.
edu/sites/default/
files/files/Manual
s/Typhoon%20U
serManual.pdf    

 

 

يستخدم لتصوير الجل 
 blotsو

 تصوير الجل
Imager 

22  

  أفران الهضم والتهجين 

http://cem.com/m
edia/contenttype/
media/literature/
516_Manual_MA
RS6_Operation
Manual_600284.

pdf 
 

 

هضم جميع الجهاز  يستخدم
انواع العينات البيولوجية 

 الستخدامها والنباتية وغيرها
 مثل التحليل اجهزة على

 .الكروماتوغرافيا السائلة

 

 الهضم جهاز
Microwav

e 
digestion 
system 

23  

http://photos.labwr
ench.com/equipme
ntManuals/23387-

7865.pdf   

 

انتقال بقع البروتينات خالل تقنية 
 الوسترن بلوت

حضان 
 حراري هزاز
Thermal 
Rocker 

Incubator 

24  



 

 

http://www.syste
c-lab.com/wp-

content/uploads/
2016/12/02_201
7_Systec_V_D_
Series_EN-1.pdf 

 

 

 تعقيم االدوات والمحاليل
 جهاز تعقيم

Autoclave 
25  

 طحن وتجانس العينات 

https://no.vwr.co
m/assetsvc/asset
/no_NO/id/17597

618/contents 
 

 

تحضير العينات للتحاليل 
والرحالن  PCRالمختلفة مثل 

الكهربائي والكروماتوجرافيا 
 Western Blotالسائلة و

 طاحن
 االنسجة
 والخاليا
tissue 

homogen
izer 

26  


