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 انًخخبر انًركسيوحذة 

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني 

 انًسؤول عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

ِعٙش اٌىرشٟٚٔ  ٌٕ٘ٛذا TECHNAI 1 ِعٙش اٌىرشٟٚٔ  1

 ٔافز

 ٔمض اظضاء ٚذؼشس ػاَ غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال ػاؽً

ذشخ١ض اح١اء  اِش٠ىا BIOMEREX 1 ظٙاص فا٠ره 2

 ِعٙش٠ح

 ٔمض عٛفد ٠ٚش ٚتاسوٛد غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال ػاؽً

3 FTIR 1 PERKINELMER ذشخ١ض ػٕاطش  اٌّا١ٔا

 و١ّ١ائ١ح

 ذاٌف  غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال ػاؽً

4 Atomic 

absorption 

1 GBC ذشخ١ض ػٕاطش  اعرشا١ٌا

 و١ّ١ائ١ح

غ١ش ِىرًّ اٌرٕظ١ة  غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال ػاؽً

ٚاٌرشغ١ً ٚٔمض غاص 

 اعر١ٍ١ٓ ٌّٚثاخ ذشغ١ً

5 GC-MASS 1 Agilent 

Technology 

ذشخ١ض دل١ك  اٌّا١ٔا

 ٌٍؼٕاطش

٠ّىٓ  ِرؼشس تشىً ػاَ ٚال غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال ػاؽً

 ذظ١ٍحٗ

6 CHN\OS 1 PERKINELEMER ذشخ١ض ػٕاطش  اٌّا١ٔا

واستْٛ 

 ...١ٔرشٚظ١ٓ

ِغ  ِحطّح تؼغ االظضاء غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال ػاؽً

 ٔمض ١ِضاْ ٚعٛفد ٠ٚش 

7 ICP 1 PERKINELMER ذشخ١ض اٌؼٕاطش  اٌّا١ٔا

 إٌادسج

غ١ش 

 ِٕظة

غ١ش ِىرًّ اٌرؼالذ ِغ  غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال

 اٌششوح اٌّعٙضج
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 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني 

 انًسؤول عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

8 XRD 1 ANGSTROM ظٙاص فحض  اِش٠ىا

ٚذظ٠ٛش ِشوثاخ 

 اٌغ١ٕ١ح تاألشؼح

 رٕظ١ةإٌ٘ان خًٍ فٟ  غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال ػاؽً

تخالف ِغ اٌششوح اٌرٟ ٌُ 

 ذىًّ ذشغ١ٍٗ

9 Flow cytometer 1 AMMIS غ١ش  ظٙاص ِٕاػٟ اٌّا١ٔا

ِىرًّ 

 اٌرٕظ١ة

 ٠حراض اٌٝ ذشغ١ً ٚذذس٠ة غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال

10 Cooled 

centrifuge 

1 EPIDROF ِّىٓ ِشذ١ٓ احّذ د. ٠ؼًّ ظٙاص ؽشد ِشوضٞ اٌّا١ٔا  

11 Microarray 1 AGLINET 

TECHNOLOGY 

 ذٍف ػاَ غ١ش ِّىٓ ٠ٛظذ ال ٠ٛظذ ال ػاؽً ظٙاص ِٕاػٟ اٌّا١ٔا
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 يركس دراساث انصحراء

 انعذد انجهازاسى  ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 Gas Portable 

Monitor 

1 PKI USA Model-EAGLE, Simultaneous 

detection of up to 6 different 

gases;Over 400 gas monitoring 

configurations; Wide range of toxic 

gases; PPM / LEL hydrocarbon 

detection; Powerful long-life pump up 

to 125’ range with filters; Up to 30 hr 

of continuous operation; Dual 

hydrophobic filters (most versions); 

IR Sensors available for CO2, % LEL 

CH4 or HC, % volume CH4 or HC; 

transformer testing version available; 

Intrinsically safe design; Chemical 

resistant; RF/EMI coated high impact 

polycarbonate polyester blend; Can be 

set in rain or into 2.5 inches of water 

without damage; Ergonomically 

balanced with rugged top mounted 

handle. 

 ذشغ١ً  ٔؼُ ٠َٛ ٚاحذ   ظذ٠ذ

 ٚذذس٠ة
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 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

2 Refrigerated 

Centrifuge 

1 Labnet USA Prism R™ Refrigerated Micro 

Centrifuge; with 24 place rotor, Speed 

range 500 to 13,500 rpm; Maximum 

RCF 17,135 x g;  Maximum capacity 

24 x 1.5/2.0 mL. 

 ٔظة  ٔؼُ ١ِٛ٠ا     ظذ٠ذ

 ٚذشغ١ً

3 Atomic Abortion  1 GBC UK Flame Flameless A.A 

Spectrophotometer; background 

correction; No flame control; Suitable 

for graphite furnace or hydride work 

only; Sens AA Dual G Double Beam 

A.A Spectrophotometer; System 3000 

Graphite Furnace; Dim. : 380 x 360 x 

290 (W x D x H); Weight  Unpacked 

35 kg, Packed 45 kg; Mono 

chromator:; Auto setting of slit width 

and height; Auto wavelength 

scanning; tie design with 333 mm 

focal length &175-900 nm; 1,800 

line/mm grating; dual blazed profile 

and  linear reciprocal dispersion of 

1.6.  

ٔظة  ٔؼُ ٠َٛ ٚاحذ   ظذ٠ذ

 ٚذشغ١ً
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 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

4 

 

 

 

Keldehal,  model 

50s,  

1 Gerhardt Germany Kjeldahl digestion traditional 

hotplates, Aluminum hot blocks, 

Kjeldatherm; programmable 

controller for all blocks; bigger 

display size, optional end of run 

alarm; pre-defined methods, data 

logging; lift control; backlighting on 

digestions in lift models; 8 place 

blocks are available; Acid fumes are 

either removed by the water jet pump 

supplied with Kjeldatherm systems; 

reproducible digestion conditions 

through precise temperature-time 

control; Lift to remove the loaded 

insert rack from the block; Digestion 

can be visually monitored; 8 x 250ml 

digestion tubes; Suction of the 

digestive gases through an exhaust 

unit and water jet pump; fully 

automated Kjeldahl analysis; Cooling 

water consumption per min 5 L.  

 ط١أح ٔؼُ ١ِٛ٠ٓ   ِرؼشس
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 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

5 Circulating water 

bath 

1 Julabo Germany Model: F12; TopTech; Refrigerated - 

Heating Circulators; Working 

temperature range (°C) -20 ... +200; 

PID system; Setting/display resolution 

0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C; Pump 

capacity flow rate (l/min) 11-16; 

Pump capacity flow pressure (bar) 

0.23-0.45; Bath opening / bath depth 

(W x L / D cm) 13 x 15 /13; Filling 

volume (liters) 4.5; Ambient temp. 

5...40 °C; Dim. W x L x H (cm) 20 x 

36 x 56; Weight (kg) 23; Cooling of 

compressor: Air. 

 ٠َٛ   ظذ٠ذ

 ٚاحذ 

   ذمش٠ثا  

6 WP4C Moisture 

Carve 

1     Operating Environment 5 to 43°C; 

Tempe. Control 15 to 40 C°C ±0.2 °C 

Sensors; Infrared temperature; 

Chilled-mirror dew point.; Range 0 to 

-300 MPa 

Interface Cable Serial cable; Data 

Communications RS232 compatible; 

8-bit ASCII code; 9600 baud. 

 ٠حراض ٔؼُ ٠ٓ١ِٛ   ظذ٠ذ

 ذشغ١ً
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 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

7 Flame 

photometer, 

2 Jenway UK Range 0 to 199.9ppm; Limits of 

detection Na 0.2ppm, K 0.2ppm, Li 

0.25ppm, Ca 15ppm, Ba 30ppm; 

Reproducibility <1% coefficient of 

variation for 20 consecutive samples 

using 10ppm Na set to read 50 

Linearity < 2% error when 3ppm 

Na/K and 5ppm Li are set to read 100; 

Stability < 2% drift over 5min when 

continuously aspirating 10ppm sample 

set to 50.0; Specificity Interference 

from Na/K and Li equal in 

concentration to test element will be 

<0.5%. 

 ظذ٠ذ/

 ٠ؼًّ ال

ٔظة  ٔؼُ ١ِٛ٠ا    

 ٚذشغ١ً/

 ط١أح

8 Shaking 

incubator, 

1 GFL Germany Shaking frequency: 10 - max. 250 

rpm; Shaking amplitude: 30 mm; 

Load: up to 12 kg max; 

Volume/capacity: approx. 46 l / 1 

shaking tray; Interior dimensions (W 

x D x H): 450 x 450 x 280 mm. 

   ذمش٠ثا   ١ِٛ٠ٓ   ظذ٠ذ
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 انعذد انجهازاسى  ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

9 PCR, model 

2720 

1 Thermo 

 Fisher 

Scientific 

USA Applied Bio systems 2720 Thermal 

Cycler; Format 96-well; Control keys 

5 soft keys; 4 arrow keys; 

Stop/Enter/Clear keys; Full numeric 

keypad; Memory Stores 100 methods 

(pre-&post-PCR holds and cycles); 

Display A 7 x 40-character LCD 

displays the countdown for each temp. 

  

   ٔؼُ ١ِٛ٠ٓ   ٠ؼًّ

10 Thermal cycler 1 Bio Rad USA Model  T100; Sample capacity 96 x 

0.2 ml tubes, 0.2 ml tube strips, or 1 x 

96-well plate; Maximum ramp rate 

°C/sec 4; Average ramp rate, °C/sec 

2.5; temp. range 4–100°C. 

 ط١أح ٔؼُ ١ِٛ٠ٓ   ال٠ؼًّ

11 Climate 

Chamber, RGX-

250 

1   China Model RGX-250; Rated 

power(kw)1.7; Temp\' 

range(°C)without lighting5~50, when 

lighting 10~50; Humidity control 

range(%RH) 50~90; Illumination 

strength 0~15000; weight(kg)125℃ 

   ٔؼُ ١ِٛ٠ٓ   ظذ٠ذ
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 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه 

في حعظيى 

يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

12 Spectrophoto-

meter, UV-VIS 

1 CECIL UK Model CE 7200; the fully symmetrical 

double beam; Photometric Noise: 

Less than ±0.0001A at 550nm, 2nm 

b/width; highest accuracy of 

measurement; UV/Visible Double 

Beam Scanning Spectrophotometer 

from 1-4000 nm; wavelength range of 

190-900nm; Scan software; curve fit 

and storage of up to 30 curves; 

external printer or to a PC with data 

being transferred to or controlled 

directly from Microsoft Excel 

programs; weight 33kg. 

 ط١أح  ٔؼُ ١ِٛ٠ٓ   ِرؼشس

 ٚذشغ١ً
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 يركس حنًيت حىض أعاني انفراث

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 (أسبىعيا)

اسخخذايه  إيكانيت

في حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 Spectrophoto-

meter sp-300 

1 OPTIMA ْظٙاص ذشح١ً  ا١ٌاتا

 ٌٍؼٕاطش

  ٠ّىٓ اعرخذاِٗ 3 ال ٠ٛظذ ظ١ذج

2 PerkinElmer 

2400 

 

1 BINDER ذح١ًٍ اٌؼٕاطش أِش٠ىا 

 H , N  )األعاع١ح

, S . O ) 

  ٠ّىٓ اعرخذاِٗ 3 ال ٠ٛظذ ظ١ذج
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 كهيت انخربيت نهعهىو انصرفت

 )قسى انكيًياء(   

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

انجهاز وصف 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت اسخخذايه 

في حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 

 IR 1 BRUKER Germany 

٠غرخذَ ٌرشخ١ض 

اٌّعا١ِغ اٌفؼاٌح 

 ٌٍّشوثاخ اٌؼؼ٠ٛح

 ٠ؼًّ
أ.َ.د. ػثذهللا حغ١ٓ 

 وشاػ
 ٠ّىٓ رٌه غ١ش ِحذد

 

2 

UV 1 jenway UK 

٠غرخذَ ٌرشخ١ض 

االٔرماالخ 

االٌىرش١ٔٚح فٟ 

 ٌٍّشوثاخ

 ٠ؼًّ
أ.َ.د. ػثذهللا حغ١ٓ 

 وشاػ
 ٠ّىٓ رٌه غ١ش ِحذد
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 )قسى عهىو انحياة( 

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت اسخخذايه 

في حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 High Performance 

(pressure) Liquid 

Chromatography 

(HPLC) 

1 NDE Analytical ٟأِش٠ى NDE Analytical ًػاؽ 

   

 

ظٙاص اٌّـؼـماَ    2

Autoclave 

1 HiClave     HG - 

50 

 HiClave     HG ط١ٕٟ

- 50 

 ػاؽً
   

 

ظٙاص ل١اط األط  3

 pHا١ٌٙذسٚظ١ٕٟ   

Meter 

2 JENWAY   3510 ٟٔتش٠طا JENWAY   

3510 

 ػاؽً

   

 

ظٙاص اٌرشح١ً اٌىٙشتائٟ  4

 Gelاٌٙالِٟ

Electrophoresis 

1 Consort     EV 231 ٟٔأٌّا Consort     EV 

231 

 ػاؽً

   

 

ظٙاص اٌّط١اف اٌؼٛئٟ     5

Spectrophotometer 

1 JENWAY 6405 

UV/Vis 

 JENWAY 6405 تش٠طأٟ

UV/Vis 

 ػاؽً
   

 

6 Flame Photometry 1 JENWAY     PFP 

7 

     JENWAY تش٠طأٟ

PFP 7 

 ػاؽً
   

 

ظٙاص ذمذ٠ش إٌرشٚظ١ٓ      7

Kjeldahl 

1 VEIP     Scentifica ٌٟا٠طا VEIP     

Scientifica 

 ػاؽً
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 )قسى انفيسياء( 

 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

 )اسى انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت اسخخذايه 

في حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

اٌخظائض ظٙاص فحض  1

 اٌثظش٠ح

UV-VIS 

spectrophotometer 

1 JENWAY ٟغشت 

فحض 

اٌخظائض 

 اٌثظش٠ح

  ٠ّىٓ 15  ظ١ذج

ِٕظِٛح اٌطالء   2

 اٌحشاسٞ ذحد اٌفشاؽ
  ٠ّىٓ 3  ظ١ذج أغش١حذحؼ١ش  ِحٍٟ ِحٍٟ 1

ِٕظِٛح اٌطالء تاٌرحًٍ  3

 اٌى١ّ١ائٟ
  / 5  ف١ٗ ٔٛالض أغش١حذحؼ١ش  ِحٍٟ ِحٍٟ 1

 ِٕظِٛح اٌطالء 4

 تاٌذٚساْ
  ٠ّىٓ 5  ظ١ذج ذحؼ١ش ؽالءاخ غشتٟ غشتٟ 1

ِٕظِٛح اٌطالء تاٌغّش  5

 اٌى١ّ١ائٟ
1  

ِشرشن )غشتٟ 

 +ِحٍٟ(
  / 8  ظ١ذج أغش١حذحؼ١ش 

ِٕظِٛح ِرحغظ  6

 غاصاخ
  ٠ّىٓ 8  ف١ٗ ٔٛالض ِرحغظ غاصاخ ِحٍٟ ِحٍٟ 1

 

 

 

 



 جامعة االنبار
                     قسم الشؤون العلمية

  انجايعتفي كهياث ويراكس انًخخبريت انبحثيت  األجهسة
  

77 
 

 

 كهيت انطب

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز
 انخقني انًسؤول عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت اسخخذايه 

في حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 fibroScan  ظٙاص

 اٌفا٠ثشٚعىاْ

1 Echosens ٌرشخ١ض اٌرٙاب اٌىثذ  فشٔغا

 اٌفا٠شٚعٟ

ِغرخذَ فٟ ذؼظ١ُ  7-4 تالي ِاظذ ؽٗ ِّراصج

 اٌّٛاسد

 

2 HOUVA 

 ظٙاص ا١ٌٛفا

1 National 

Biological 

ٌؼالض تؼغ  اِش٠ىا

 االِشاع اٌعٍذ٠ح

ِغرخذَ فٟ ذؼظ١ُ  10 ١ٌٚذ ١ِٕش د٠الْ ِّراصج

 اٌّٛاسد

 

3 ELISA 2 اال٠ضا BIOTECH ٌفحض اِرظاط١ح  اِش٠ىا

 اٌؼ١ٕاخ ل١ٍٍح اٌحعُ

فشع االح١اء اٌّعٙش٠ح  ِّراصج

 ٚاٌى١ّ١اء

حغة احر١اض ؽٍثح 

 اٌذساعاخ اٌؼ١ٍا

  ِّىٓ اعرخذاِٗ
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 كهيت طب األسناٌ

 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 
 pcr 1ظٙاص 

 

TECHNE 
 أى١ٍضٞ

 األِشاعفٟ ذشخ١ض تؼغ  ٠غرخذَ

 اٌع١ٕ١ح ٚاألتحازٚاٌغشؽا١ٔح  اٌف١شٚع١ح
 د. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ

 حا١ٌا ال ٠ٛظذ

 

٠حراض اٌٝ وراخ 

 خاطح

 اٌشفشجظٙاص لشاءج  2

 اٌع١ٕ١ح
1 Cleaver ٞد. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ اٌٛساش١ح ٚاٌع١ٕ١حاٌثحٛز  أى١ٍض 

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
  حا١ٌا ال ٠ٛظذ

ظٙاص اٌطشد اٌّشوضٞ  3

 اٌّثشدج تاٌغشػح
1 Hettich ٟٔد. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ اعرخالص اي دٔا ٚاٌشٔا ٚاٌثشٚذ١ٕاخ اٌّا 

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
  حا١ٌا ال ٠ٛظذ

ظٙاص ِا٠ىشٚت١ٍ١د  4

 غغً ِٕظِٛحس٠ذ ِغ 
1 Bio tek ٟد. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ ِٕظِٛح غغً اِش٠ى 

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
  حا١ٌا ال ٠ٛظذ

ظٙاص اٌطشد اٌّشوضٞ  5

 ١ِىشٚٞ
1 BEKMAN ٟٔاٌّا 

اعرخالص اٌذٔا ٚاٌشٔا ٌغشع اٌثحس 

 اٌؼٍّٟ
 د. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
  حا١ٌا ال ٠ٛظذ

ظٙاص ل١اط اٌرحا١ًٌ  6

 اٌى١ّ١ائ١ح
1 Reflatron ٟٔاٌّا 

 ٚٚظائف٠ؼًّ ػٍٝ ذحذ٠ذ ٔغثح اٌغىش 

 اٌىٍٗ ٚاٌىثذ ٚاٌذْ٘ٛ
  ٠ٛظذ ِشاخ 5 ظثاس ٌغراسػثذ ا ٠ؼًّ

7 
 1 ظٙاص ِا٠ىش٠ٚف

SILVER 

LINE 
 د. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ اراتح االواسٚص ٚذغخ١ٓ االٚعاؽ ذشوٟ

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
  ٠ٛظذ حا١ٌا ال

ٚاذش تاز ٌٍششائح  8

 إٌغ١ع١ح
1 yide ٟٕط١ 

ذحؼ١ش ششائح ٔغ١ع١ح ٌغشع ذشخ١ض 

 اٌثحص١ح ٌٚإلغشاع األِشاع
 د. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
  حا١ٌا ال ٠ٛظذ

9 
 ا٠طاٌٟ X5z-h 1 ِعٙش ذشش٠ح

فحض اٌششائح إٌغ١ع١ح ٌرشخ١ض 

 اٌثحص١ح ٌٚإلغشاع األِشاع
 د. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
  حا١ٌا ال ٠ٛظذ
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 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )اسبىعياً(

ايكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

ِعٙش سلّٟ ِغ  10

 اٌىا١ِشج
2 celestron ٟٕط١ 

 فحض ٚذظ٠ٛش اٌؼ١ٕاخ اٌثىر١ش٠ح

 ٚإٌغ١ع١ح
 د. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
  حا١ٌا ال ٠ٛظذ

11 

pH meter 1 HANNA ٟٔسِٚا 
ل١اط ِغرٜٛ اٌحّٛػح ٚاٌماػذ٠ح فٟ 

 اٌضسػ١ح ٚاألٚعاؽاٌّحا١ًٌ 
 د. احّذ عاِٟ ٠ؼًّ

حا١ٌا ال 

 ٠ٛظذ
 حا١ٌا ال ٠ٛظذ
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 كهيت انصيذنت

 )يخخبر انعقاقير( 

 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 Rotary 

Evaporator 

٢ Heldolp

h&IKA 

Germany  ِٓ اٌؼ١ٕاخ ٠غرخذَ فٟ إصاٌح اٌّز٠ثاخ

 تٛاعطح اٌرثخ١ش

اٌّذسط أش١ش ػثذ  ظ١ذج ظذا

 اٌح١ّذ خشاْ

 ذٛظذ ال ٔؼُ ِّىٓ ِشج ٚاحذج

  

 )يخخبر انفسهجت( 

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث
 انًنشأ 

 )اسى انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 POWER LAP 1 AD-INSTRUMENT ٌٟاعرشا Sr.no : 

3508-1028 

  ِّىٓ ِشذاْ د.٠ٛعف شؼثاْ ظ١ذج
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 )يخخبر انكيًياء انصيذالنيت( 

 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

)اسى 

 انذونت(

 وصف انجهاز ويعهىياحه
 حانت

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 HPLC 1 LECIL 

instruments 

Engla

nd 

ف١غ ا ائًِ اٌشَّ العرِششاب اٌغَّ

االعرششاب اٌغائٍٟ ػاٌٟ  أٚ اإلَٔعاص

  High performance liquid)األداء

chromatography)  َذم١ٕح ذغرخذ ٟ٘

 حذا ٌٍٝفظً ِىٛٔاخ ِا وً ػ

ػٍٝ  ؽشق٘زٖ اٌطش٠مح ٚػادج ذفؼً 

اٌطشق اٌّرثؼح األخشٜ فٟ اٌرح١ًٍ 

 اٌىّٟ. ٚرٌه ٌٕٛػ١رٙا اٌّصا١ٌح ٌٍح١ٍٍح

analyte ،أٚ اٌحالئً اٌّشاد فظٍٙا

تح١س ٔحظً ػٍٝ فظً ٔٛػٟ دل١ك 

ض٠ط اٌّشاد اٌرؼشف ػ١ٍٗ. ٌّىٛٔاخ اٌّ

)وشِٚاذٛغشاف١ا عائٍح ػا١ٌح اٌؼغؾ ، 

HPLC) 

ٌُ ٠رُ 

 ذٕظ١ثٗ

ُِٙ ظذا فٟ  تال َ.َ ِحّذ عٕعاس

اٌثحٛز 

اٌّرطٛسج  

ٚوزٌه ٠ّىٓ 

اعرخذاِٗ 

وّظذس 

ِغاػذ ٌٍى١ٍاخ 

 االخشٜ

 

2 UV/VIS. 

spectrometer 

2 PG 

instruments 

Ltd 

UK T80 UV/VIS 

spectrometer 

 .اٌثٕفغع١ح ٚفٛق اٌّشئ١ح األشؼح ِط١اف١ح 

 اٌّعاي فٟ ألشؼح إِرظاص ؽ١ف ٠ؼرثش

  اٌثٕفغعٟ ٚفٛق اٌّشئٟ

ٚاحذ 

شغاي  

ٚاالخش 

ٌُ ٠رُ 

 ذٕظ١ثٗ

َ.َ ػثذاٌىش٠ُ حّذ 

 ػ١فاْ

ِّىٓ االعرفادج  ِشذاْ

ِٕٗ 
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 )يخخبر األحياء انًجهريت(

 انعذد اسى انجهاز ث
انشركت 

 انًصنعت

 انًنشأ 

 )اسى انذونت(
 انجهاز ويعهىياحهوصف 

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، 

انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

1 PCR system 1 Applied Bio 

systems 

Singapore SN.805S1241246 ع١ٍّاْ ػعاض  ظ١ذج ظذا .َ.َ

 ػثذهللا

  اٌى١ٍح 2

 ِخرثشٞ٘ٛد  2

Fume Hood 

2 Nuve 

HYSC 

Turkey 

Korea 

SN.020533 

SN.XN0017182 

َ.َ. سٚاء ػٍٟ  ظ١ذج ظذا

 حغ١ٓ

  اٌى١ٍح 4

3 Desktop 

Constant-

temp.Incubator 

1 TYFSF china Model:WP25AB ع١ٍّاْ ػعاض  ظ١ذج ظذا .َ.َ

 ػثذهللا

  اٌى١ٍح 3

4 Cold 

Incubator 

 

1 Binder Germany SN.11-18833 سٚاء ػٍٟ  ظ١ذج ظذا .َ.َ

 حغ١ٓ

  اٌى١ٍح 4

5 CO2incubator 1 Binder Germany SN.12-10860 ع١ٍّاْ ػعاض  ظ١ذج ظذا .َ.َ

 ػثذهللا

  اٌى١ٍح 2

6 ELISA system 1 BioTeK U.S.A SN.254356 ع١ٍّاْ ػعاض  ظ١ذج ظذا .َ.َ

 ػثذهللا

  اٌى١ٍح 2

7 Low Temp 

Incubator 

1 BiONEX Korea SN.E24353NB0004 سٚاء ػٍٟ  ظ١ذج ظذا .َ.َ

 حغ١ٓ

  اٌى١ٍح 3

8 Autoclave 

18-LII 

2 Nuve 

AUEE 

Turkey 

- 

SN.04-2255 

SN.0141215GB40 

َ.َ. ع١ٍّاْ ػعاض  ظ١ذج ظذا

 ػثذهللا

  اٌى١ٍح 5
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 انعهىوكهيت 

 (انفيسياء)قسى  

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث
 انًنشأ 

 )اسى انذونت(

انجهاز وصف 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس 

 ، انقسى(

 انًالحظاث

1 Uv- Vis. 

spectrophotometer 

1 PG inst. UK Λ=900-

1100nm 

Good ِّىٓ تحصٟ د.ظّاي ِاي هللا  

2 Centrifuge as  Spin 

Coating System 

1 Hermile Labe Germany ذح٠ٛش Good طٛس ٌٍؼًّ ٌّٕظِٛح  = = د.ظّاي ِاي هللا

 ؽالء تاٌرذ٠ُٚ

3 Multi sensing 

system 

  = = اٌح١ّذ د.ِاصْ ػثذ Good ٌم١اط اٌرحغغ١ح اٌؼشاق  ِحٍٟ اٌظٕغ 1

4 Furnace 1200 
o
C 1 Yu-Feug Chain 1200c Good ٞد.ػظّد سِض = =  

5 Multimeter 2 Keithely USA  Good اٌح١ّذ د.ِاصْ ػثذ = =  

6 Hall Effect System 1 Scientific & 

Laboratory 

Instruments 

India  ل١اط ذشو١ض

 حاِالخ اٌشحٕح

Good د.ظّاي ِاي هللا = =  

7 Vacuum 

Evaporation 

System 

ذشع١ة االغش١ح  اٌؼشاق ِحٍٟ اٌظٕغ 1

تاٌرثخ١ش ذحد 

 اٌفشاؽ

Good اٌح١ّذ د.ِاصْ ػثذ = =  

8 Pulsed Laser 

Deposition system 

ذشع١ة االغش١ح  اٌؼشاق ِحٍٟ اٌظٕغ 1

 تا١ٌٍضس إٌثؼٟ

Good اٌح١ّذ د.ِاصْ ػثذ = =  
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 (انكيًياء)قسى 

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث
 انًنشأ

 )اسى انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

 ذح١ٍٍٟ أٌّأٟ Philips  االِرظاص اٌزسٞ أٌٍٙثٟ 1
ٔمض 

 حاعثح
 - ٔؼُ 4 د.عراس سظة

 - ٔؼُ - د.عراس سظة ِرؼشس ذح١ٍٍٟ أٌّأٟ philips  وشِٚاذٛغشاف١ا اٌغاص 2

 - ٔؼُ - د.عراس سظة ِرؼشس ذح١ٍٍٟ أٌّأٟ philips  وشِٚاذٛغشاف١ا اٌغائً 3

4 
ِطاف األشؼح فٛق 

 اٌحّشاء
 Philips ٟٔٔؼُ 4 د.خاٌذ فاسٚق ِرؼشس ذح١ٍٍٟ أٌّا - 

5 
ِط١اف األشؼح فٛق 

 اٌثٕفغع١ح ٚاٌّشئ١ح
 Beckman ٟٔؼُ 5 فاسٚق د.خاٌذ ِرؼشس ذح١ٍٍٟ أِش٠ى - 

6 
ِط١اف االٔثؼاز اٌزسٞ 

 أٌٍٙثٟ
 Philips ٟٔٔؼُ 5 د.عراس سظة طاٌح ذح١ٍٍٟ أٌّا - 

7 
ظٙاص ؽشد ِشوضٞ ِغ 

 ِٕؼِٛح ذثش٠ذ
 Beckman ٟٔؼُ 2 د.خاٌذ فاسٚق ِرؼشس خذِٟ أِش٠ى - 

8 
ِط١اف االٔثؼاز اٌزسٞ 

 أٌٍٙثٟ
 Jenway ٟٔٔؼُ 5 د.خاٌذ فاسٚق طاٌح ذح١ٍٍٟ تش٠طا - 

9 
ِط١اف االٔثؼاز اٌزسٞ 

 أٌٍٙثٟ
 Jenway ٟٔٔؼُ 5 د.عراس سظة طاٌح ذح١ٍٍٟ تش٠طا - 

10 
ِط١اف األشؼح فٛق 

 اٌثٕفغع١ح ٚاٌّشئ١ح
 Jenway ٟٔٔؼُ 5 د.عراس سظة طاٌح ذح١ٍٍٟ تش٠طا - 
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 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث
 انًنشأ

 )اسى انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

عذد يراث 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

11 
ِط١اف األشؼح فٛق 

 اٌثٕفغع١ح ٚاٌّشئ١ح
 Beckman ٟٔؼُ 5 د.خاٌذ فاسٚق طاٌح ذح١ٍٍٟ أِش٠ى - 

12 
حّاَ ِائٟ حغاط ذثش٠ذ 

 ٚذغخ١ٓ
 Jenway ٟٔٔؼُ 3 د.ؽاسق ػثذ اٌع١ًٍ طاٌح خذِٟ تش٠طا - 

 - ٔؼُ 3 د.عراس سظة طاٌح ذح١ٍٍٟ أِش٠ىٟ phoenix  االِرظاص اٌزسٞ أٌٍٙثٟ 13

14 
ِط١اف األشؼح فٛق 

 اٌثٕفغع١ح ٚاٌّشئ١ح
 Beckman ٟٔؼُ 5 د.عراس سظة ِرؼشس ذح١ٍٍٟ أِش٠ى - 

15 
دسظح ظٙاص ل١اط 

 ا١ٌِٛغ ٌٍٛلٛد
 Jenway ٟٔٔؼُ 4 د.ؽاسق ػثذ اٌع١ًٍ طاٌح ذح١ٍٍٟ تش٠طا - 

 - ٔؼُ 4 د.ؽاسق ػثذ اٌع١ًٍ ِرؼشس خذِٟ تش٠طأٟ Jenway  فشْ حشق 16

 - ٔؼُ 5 د.ؽاسق ػثذ اٌع١ًٍ ِرؼشس ذح١ٍٍٟ تش٠طأٟ Jenway  ظٙاص ل١اط اٌظذِح 17

 - ٔؼُ 3 د.ؽاسق ػثذ اٌع١ًٍ ِرؼشس ذح١ٍٍٟ تش٠طأٟ Jenway  ظٙاص ل١اط االٔؼغاؽ 18

 - ٔؼُ 3 د.ؽاسق ػثذ اٌع١ًٍ ِرؼشس ذح١ٍٍٟ تش٠طأٟ Jenway  ظٙاص ل١اط االخرشال١ح 19
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 )قسى عهىو انحياة(

 انشركت انًصنعت انعذد اسى انجهاز ث
 انًنشأ 

 )اسى انذونت(

وصف انجهاز 

 ويعهىياحه

حانت 

 انجهاز

انخقني انًسؤول 

 عهيه

يراث عذد 

 اسخخذايه

 )أسبىعيا(

إيكانيت 

اسخخذايه في 

حعظيى يىارد 

)انكهيت، انًركس ، 

 انقسى(

 انًالحظاث

ظٙاص االعرخالص  1

 اٌّغرّش
1 Electromantle England  ٔؼُ ٠َٛ 2 د. عاظذ طاٌح  

2 
ELISA 1    ٔؼُ ٠َٛ 2 د. شائش طاٌح  

3 
  ٔؼُ ٠َٛ 2 د. عاظذ طاٌح    1 اٌحاػٕح اٌٙضاصج اٌّثشدج
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 هيج –كهيت انعهىو انخطبيقيت 

 ال نىجذ أجهسة يخطىرة

 

 كهيت انسراعت

  ال حىجذ بسبب حعرض بنايت انًخخبر انًركس نههذو انكايم يع األجهسة انبحثيت انًخطىرة. 

 

 كهيت انخربيت نهبناث

   خذييرنهاألجهسة انًخخبريت انبحثيت انًخطىرة  جحعرضوبانخاني  بسبب انعًهياث اإلرهابيتنهخذيير قسًي انكيًياء وعهىو انحياة ن بنايت انًخخبراث حعرضج

 

 كهيت انهنذست

 ال حىجذ أجهسة يخطىرة

 

 يركس بحىد انطاقت انًخجذدة

 ال حىجذ أجهسة يخطىرة


