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 خاليا, كروموسومات, أي جزيئات أخرى

الفيزيائية تحليل الخصائص تستخدم ل
 في السوائلجزيئات والكيميائية لل

  األقل واحد على ليزرر تمر عب عندما
مقاييس  10 باستخدام ما يصل إلى
 تحليلة

https://www.bd.com/en-
us/offerings/brands/facs 
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مجموعة المورفولوجية ل الدراسات يتضمن
 .األنسجةالخاليا وواسعة من 

, الرنين طاقة نقل التطبيقات األخرى وتشمل
و تطبيقات اخرى   الجذعيةأبحاث الخاليا 

 متعددة.

 للمجاهر معيار معترف به هو
 ثالثية االبعاد الفلورية

https://www.zmbh.uni-
heidelberg.de/Central_Servi
ces/Imaging_Facility/datash
eets/Short%20description%
20Zeiss%20LSM%20780.pdf 

 

 المختبر المركزي

 بالمدينة الجامعية للطالبات

Flow cytometer 

 

Confocal Imaging 

Microscope 

https://www.zmbh.uni-heidelberg.de/Central_Services/Imaging_Facility/datasheets/Short%20description%20Zeiss%20LSM%20780.pdf
https://www.zmbh.uni-heidelberg.de/Central_Services/Imaging_Facility/datasheets/Short%20description%20Zeiss%20LSM%20780.pdf
https://www.zmbh.uni-heidelberg.de/Central_Services/Imaging_Facility/datasheets/Short%20description%20Zeiss%20LSM%20780.pdf
https://www.zmbh.uni-heidelberg.de/Central_Services/Imaging_Facility/datasheets/Short%20description%20Zeiss%20LSM%20780.pdf
https://www.zmbh.uni-heidelberg.de/Central_Services/Imaging_Facility/datasheets/Short%20description%20Zeiss%20LSM%20780.pdf
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 .في كل التقنيات الي تستكشف الخلية
 .البيولوجيا العصبيةعلم الوراثة و

 .األدويةاكتشاف  في
وعلم األحياء , وعلم المناعة علم الخاليا في

 .الدقيقة

 باستخدام الخاليا الحية دراسة
time-lapse microscopy 

 ثم تسلسل الصور مجهرتسجل )
عطاء صورة أكبر إل بسرعة ينظر

 (.مجهرية عملية تسارع

http://www.science.uwaterl
oo.ca/~spafford/davidspaffo
rd/AxioObserver_Manual.pd

f 
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 أو لنتروسليلوز النووية األحماض ربط
 األغشية االخرى.

 ,Southern, Northern مفيد في تجارب 
and Western blots 

 التهجين فرن من فريد ويوفرمزيج

 فوق باألشعة  cross linkerو
 .البنفسجية

https://www.labrepco.co
m/product/hl-2000-

hybrilinker-
hybridization-oven/ 

 

Live Cell Imaging Microscope Microscope 

UV HybriLinker Hybridization Oven and Crosslinked 

http://www.science.uwaterloo.ca/~spafford/davidspafford/AxioObserver_Manual.pdf
http://www.science.uwaterloo.ca/~spafford/davidspafford/AxioObserver_Manual.pdf
http://www.science.uwaterloo.ca/~spafford/davidspafford/AxioObserver_Manual.pdf
http://www.science.uwaterloo.ca/~spafford/davidspafford/AxioObserver_Manual.pdf
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 الجينومية االحمض النووية كال استخراج
الستخدامها  متنوعةات عين من الفيروسيةو

 .في اي تطبيق

استخالص الحمض النووي بطريقة 
مسرعة و اتوماتيكية باستخدام 

 ميكانيكية مغناطيسية.

https://www.labx.com/item
/applied-biosystems-

magmax-express-96-deep-
well-magnetic/11816219 

 

6 

 
 
 
 
 

 بما في ذلك, والبروتيناالحماض الننوية 
 .التصويروفصل, ل, واعينةال وضع

 سرعةال تغير تسهيلل فردية قنوات
 .لكل عينة ثابتة بتكلفة

في اقل  النتائج الحصول على - سريع
بعدد , لكل عينة دقيقة واحدة من

 .ةعين 96 يصل الى
 

https://www.agilent.com
/cs/library/usermanuals/

public/G2964-
90000_TapeStation_US

R_ENU.pdf 
 

MagMax express 96 (Nucleic acid Isolation system) 

Tape Station Instrument 

 

https://www.labx.com/item/applied-biosystems-magmax-express-96-deep-well-magnetic/11816219
https://www.labx.com/item/applied-biosystems-magmax-express-96-deep-well-magnetic/11816219
https://www.labx.com/item/applied-biosystems-magmax-express-96-deep-well-magnetic/11816219
https://www.labx.com/item/applied-biosystems-magmax-express-96-deep-well-magnetic/11816219
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvpypa89sgCFUGIGgod_o4Hjg&url=https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4400079&psig=AFQjCNHc8WstGos2GNyRs-91RjXHT4k0-A&ust=1446716254963703
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, و  والبروتينات DNA ,RNAستخراج ال
 غير ذلك من عينات مختلفة

عالية  كفاءة مع للعينات تجانسيوفر 
 .طرق التحليل مع جميع متوافقة

العينات من التلوث كذلك يحافظ على 
 .تستخدم مرة واحدة نابيبكون األ

https://www.bertin-
instruments.com/produ
ct/sample-preparation-

homogenizers/precellys
24-tissue-homogenizer/ 
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 األنسجة و الخاليا

يدعم كل طرق الضوء النافذ: 
 (الفلورية) االستشعاع

تصوير مرور , الحية الخليةتصوير 
 وأكثر من ذلك الزمن

https://www.leica-
microsystems.com/filea
dmin/downloads/Leica%
20DM1000/Brochures/01

_Leica%20DM1000-
DM3000%20LED_Broch
ure_Technical_EN.pdf 

 

Homogenizer 

Manual Inverted Microscope 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.genengnews.com/gen-articles/isolating-intact-pathogens-from-tissues/4561/&ei=g_RFVayOLYOBaYOkgMAP&psig=AFQjCNG5wDvh3m77jg_c2fnIq6kgPvMd8A&ust=1430734333266682
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 األنسجة و الخاليا
يخدم التقنيات المجهرية, الحقن 

 المجهري و كذلك المجهر متحد البؤر

https://www.leica-
microsystems.com/sear
ch/?tx_solr%5Bq%5D=li
fe&tx_solr%5Bpage%5D

=3 

 

 

Fully Automated Inverted Microscope 


