
 

   زراعة األنسجة : أجهزة وحدة

 الرابط مميزاته تطبيقاته الجهاز #

1 

 

 منطقة عمل معقمة

 
 
 
 

منطقة عمل معقمة باألشعة الفوق 
 بنفسجية

https://www.labconco.com/
category/class-ii-type-a2 
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 خلوية او نسيجيه شرائح
 خاليا

 النسيجية الشرائح تكبير على يعمل
 عليها والخلوية وتمكين التعرف

https://www.leica-
microsystems.com/ 

 

Laminar flow with UV Light 

Inverted Light Microscope 

 المختبر المركزي

 بالمدينة الجامعية للطالبات
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 خلوية او نسيجيه أطباق
وتمكين  الخاليا تكبير على يعمل

 عليها التعرف

https://www.leica-
microsystems.com/applicat

ions/ 
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 خلوية او نسيجيه شرائح
 خاليا

 النسيجية الشرائح تكبير على يعمل
 عليها والخلوية وتمكين التعرف

https://www.leica-
microsystems.com/fileadmi
n/downloads/Leica%20DM
1000/Brochures/01_Leica%

20DM1000-
DM3000%20LED_Brochure_

Technical_EN.pdf 

 

Inverted Florescent Microscope 

Upright light microscope 
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 خلوية او نسيجيه شرائح
 خاليا

 النسيجية الشرائح تكبير على يعمل
 عليها والخلوية وتمكين التعرف

https://www.leica-
microsystems.com/fileadmi
n/downloads/Leica%20DM1
000/Brochures/01_Leica%2

0DM1000-
DM3000%20LED_Brochure_

Technical_EN.pdf 
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 تصوير العينات االحماض النووية والبروتين

 
 تصوير العينات

 

http://www.bio-

rad.com/webroot/web/pdf/

lsr/literature/4000188.pdf 

Compound Light Microscope 

Gel Doc System 
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 عينات البروتين
جهاز جل يعمل على فصل البروتين 

 حسب الوزن الجزيئي

http://www.bio-
rad.com/en-

us/product/mini-trans-blot-
cell?ID=589ca8f7-5751-

487a-a453-571ee8cc8b7e 
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 DNA,RNAقياس حجم 
 .تحليل عينات تفاعل البلمرة التسلسلي

 

 فصل البروتين
)DNA –RNA) 

http://www.bio-
rad.com/webroot/web/pdf
/lsr/literature/10007296D.

pdf 

 

Western blotting system mini gel 

 

Gel electrophoresis 
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الكشف عن البروتين بعد عمل خطوة الرحالن 
 الكهربائي

نقل البروتين الى اغشية والتي تتفاعل 
 مع اجسام مضادة خاصه

http://www.bio-
rad.com/en-

us/product/mini-trans-blot-
cell?ID=589ca8f7-5751-

487a-a453-571ee8cc8b7e 
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 جهاز قراءة األحماض األمينية
تحليل اإلليزا أو ما يُعرف بالمقايسة 
 االمتصاصيَّة المناعيَّة لإلنزيم المرتبط

https://lifesciences.tecan.c
om/products/microplate_r

eaders/sunrise 
 

Western blotting system mini gel 

 

ELISA reader and washer  
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 الخاليا عد
 المحاليل في المعلقة الخاليا عد

 Cell الخلوية المزارع خاليا وبالذات
culture 

http://www.bio-
rad.com/en-

us/product/tc20-
automated-cell-

counter?ID=M7FBG34VY 
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 الجزيئاتا عد

Apparatus for counting 
and sizing particles 

suspended in electrolytes. 
It is used 

for cells, bacteria, prokary
otic 

cells and virus particles 

https://www.beckman.com/
cell-counters-and-

analyzers/multisizer-3 

 

Cell Counter 

Coulter Counter 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrolyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryote
https://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryote
https://en.wikipedia.org/wiki/Prokaryote
https://en.wikipedia.org/wiki/Virus
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-quZTKmckCFQPYGgodRH8MMQ&url=http://www.news-medical.net/Countess-Automated-Cell-Counter-from-Life-Technologies&psig=AFQjCNH045fidDddaW7ltYWGmfj6InNt3g&ust=1447922594663157


14 

 

 قياس البرةتين النقي
 قياس الحمض النووي

 قياس الببتيد

التركيز االحماض النووية قياس نقاوة 
 ثانية 15والبروتين في اقل من 

https://www.thermofisher.
com/order/catalog/product

/ND2000CLAPTOP 
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 الطبية المعالجات في
 االغذية صناعات قياس

 العينه عن الناتج االستضواء يحلل
 ثم الطاقة من قدر امتصاصها عند

 اخرى مره بثه تعيد

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

/G6860-90001.pdf 

 

Nano Drop 

UV-Vis Spectrophotometer 

Cary Eclipse Fluorescence 

Spectrophotometer 
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، للجل D-2و D-1 بتقنية العينات التصوير من
 بواسطة خيار اللونية بقعو

chemiluminescent 
 كمياتوكذلك تحدد  autoradiogramsو

 Coomassieبواسطة صبغة  البروتين
 الفضة-األزرق

 

 blotsيستخدم لتصوير الجل والبقع 
واالفالم لتحديد كمية البروتين عن 
بواسطة الصور النافذة او المنعكسة 
عن طريق تحديد الطول الموجي 

 االمثل

http://www.bio-
rad.com/webroot/web/pdf/l

sr/literature/4000188.pdf 
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 الحساسة القياسات الحيوية الجزيئات تصوير
 ،Wester   n blotsالغربية البقع من والكمية
 المشعة والمواد المعلمة بالنظائر متعدد، التألق

كقيمة رقمية  الفوسفور تخزين طريق وذلك عن
 اللونية البقع في

 blotsيستخدم لتصوير الجل والبقع 

http://pdf.medicalexpo.com
/pdf/ge-healthcare-life-

sciences/typhoon-fla-9500-
biomolecular-imager/80554-

97447.html 

 

Calibrated Densitometer Imaging 

Imager 

http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/4000188.pdf
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/4000188.pdf
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/4000188.pdf
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 عينات األنسجة والخاليا والبيئات النامية
 

حاضنه توفر ظروف بيئية مناسبه 
 لنمو وتكاثر الخاليا

http://pdf.medicalexpo.co
m/pdf/panasonic-

biomedical-europe/cell-
culture-co2-incubators-

mco-19aic-uv-19aic/70908-
123785.html 
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االدوات المعملية وبيئات التنمية للبكتريا 
وغيرها وبعض السوائل تعقيم األدوات 

 المعملية
Liquid 121 °C for 20 min 
Solid 121 °C for 15 min 

 

 تعقيم االدوات والمحاليل

https://www.systec-
lab.com/autoclaves/horizo
ntal-bench-top-autoclaves-

23-200-l/ 

CO2 Incubator 

Autoclave 
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 تحضير العينات للتحاليل
 

يعمل على طحن وتجانس العينات 
مثل مختلف االنسجة الحيوية 

 والكائنات الدقيقة بحركة ثالثية االبعاد

https://proscientific.com/P
RO25D_Digital_Homogeniz

er.pdf 
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 حفظ الخاليا لفترات زمنية طويلة حفظ العينات

https://www.thermofisher.
com/order/catalog/product

/TY509X1 

 

 

Tissue homogenizer 

Liquid Nitrogen Container 

https://proscientific.com/PRO25D_Digital_Homogenizer.pdf
https://proscientific.com/PRO25D_Digital_Homogenizer.pdf
https://proscientific.com/PRO25D_Digital_Homogenizer.pdf

