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 الموارد المادية

: العيادات
ً
 اوال

 

 العيادة
 عدد 
 الوحدات

عيادات االدراسات العليا بكليه طب وجراحه  -1
الفم واالسنان ومركز زراعه االسنان بالدور 

 الجامع  
 الرابع بالمستشفى
)  
ى
 )سعاد كفاف

26 

ى بالمستشفى  2عدد  -2 عياده لالستشاريي 
 الجامع  
)  
ى
 )سعاد كفاف

2 

 الجامع  العيادات التخصصية ب -3
 المستشفى

)  
ى
 )سعاد كفاف

2 

يطانية عياده الزمالة -4  13 البر
ر مركز  -5 ى  2 اللب 

 A 102عياده   -6
 B 50عياده  -7
 C 37عياده -8

 2 يادة تشخيص بالمدخل الخلفى للمبنى ع -9
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1- )  
ى
 الجامع  )سعاد كفاف

 العيادات التخصصية بالمستشفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عىلتحتوي 

حديث لتحميض  Scanجهاز أشعة رقمي حديث / جهاز  2كرسي أسنان /   2عيادة مجهزة ) 2عدد  .1

 األشعة عل الكمبيوتر. 

.  Melagماركة  Class Bجهاز تعقيم  2عدد  .2  االيطالي

 . locator Apex( وJ Moritaجهاز روتاري موريتا ) .3

 

 وحده االشعه تحتوي عىل  

 CBCT  cone beamالسنان جهاز اشعة مقطعية ثالثية االبعاد ل

 الجامع   -2
( العيادات التخصصية بالمستشفى  

ى
 )سعاد كفاف

ى  2عدد   عياده احداهما لالسنان واالخري خاصه بجراحات الفم والوجه والفكيي 

 

ى  -3  : وحده جراحة الفم والوجه والفكي 

  ي  وتشمل حجره رقم
ي سعاد كفاف 

ي مستشف 
ب خاص بنظام الكبسوله المغلقه تحتوي علي دوال  6توجد ف 

 باالضافه  الي 
 غرف اخري للطوارئ 7بادوات جراحه الفم والوجه والفكير 

  ي جراحات الوجه والفكيير   3ارسه رعايه مركزه وايضا  3رسير و 20عدد
 ارسه للطوارئ مخصصه لمرض 

  .ائح ومسامير لعالج الكسور  تحوي عل طاقم رسر

  ي
.  أييمكن العمل ف   وقت من السبع غرف بالتخدير الكلي
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ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ـــــــــــ

4 
 

  يقوم .  الطبيب المقيم من قسم جراحة الفم والوجه والفكير  بتحويل الحاالت من الطوارئ لالستشاريير 

اف إدارة الكلية.   ويتم ذلك بإدارة كاملة تحت إرسر

يطانيه ياداتع -4  عىل:  الزمالة البر

 : تحتوي عىل  

 13 بمشتمالتها أسنان وحدة 

 4  إيطالي  جذور  عالج جهاز 

 3 للحشو ضوئية أجهزة 

 2 أملجميتور 

 2 أرتيكيولتور 

 2 Face bow 

 2  األسنان زراعة موتور 

 2  حراري عصب حشو  جهاز (Sybron Endo) 

 4  كاحت ( جيرNSK) 

  .جهاز أشعة 

 1  ي
ون   Vista Scanجهاز تحميض اليكير

 2  جهاز Data show 

  حشو  جهاز MTA 

 4  الجذور أطراف رصد  جهازApex locater  

 بالستيك صفائح كبس  ماكينة 

 2 حي جهاز ميكروسكوب جرا 

 2  أشعة كشاف  

  ا  oral camera للتصوير  كامير
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 2  جهازPiezo-electric 

ر  مركز  -5 ى   عىل:  اللب 

 :  يحتوي عىل 

 2 ي  صناعة أسنان وحدة
ورس هواء يابان   + كمير

 1  ر  جهاز   Biolaseالصلبة  األنسجة لير 

 2  ر  جهاز  اللينة لألنسجة لير 

 7 ر  Soft (2 Epic + 5 Doctor Smile)جهاز لير 

 1   ا  low speed كونير

 1  ا   جهاز   الفم داخل تصوير  كامير

 2 عرض شاشة LCD 

 10 معدنية وآالت كشف  أدوات 

 2 جهاز كمبيوتر 

 55   كرسي 

 5 ة خشب  ترابير 

 2 مكتب 

 1 جهاز عرض بروجيكتور 

 شاشة عرض 

  + سماعة حائط 4ميكروفون 

 1 جهاز تعقيمMelga 

 1  ي
 جهاز مثبت تيار كهربان 

 1 ة  ثالجة صغير
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 : عىل وتشتمل A العيادة -6

 100   8) أســـــــنان كرسيC Sirona –  ي
 حقن  إضـــــــاءة  وحدة وحدة: وىه بمشـــــــتمالته( الصـــــــنع ألمان 

 . طبيب كرسي   مياه  المساعدة  وحدة الشفط وحدة باألدراج  طبيب كونير   وحدة

 2   أسنان كرسي (Daib Atlanta –  الصنع برازيلي ) بمشتمالتها . 

 

 عىل:  يحتوي لألشعة قسم بالعيادة ويوجد 

 4 يةرقم أشعة أجهزة  

 1 بانوراما أشعة غرفة 

 1  ي
  رصاضي  وافر

 2 بالستيك تغليف ماكينة  

 2  حاسوب جهاز 

 5  شاملة ميكروموتر Contra – angle hand piece 

 2 جهاز تحميض اوتوماتيك 

 2  جهازVista scan 

 

 : عىل تحتوي متخصصة طوارئالو  فملجراحات ال حجرة بالعيادة ويوجد 

  أسنان كرسي (Sirona –  ي
 بمشتمالته( الصنع ألمان 

 بملحقاتها  كاملة  أكسجير   أسطوانة  

 4  ضغط قياس جهاز  

 4 طبية سماعة  

 جراحية أدوات 

 أسنان حشو  أدوات 

 أولية اسعافات وحدة 

 ات تصوير  كامير
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  اليونت علشاشة عرض 

 

 محيط العيادات  مركزية تعقيم حجرة ويوجد 
ى
 : عىل تحتويمنفصله ف

 2 مركزي  تعقيم أجهزةSteris (steam sterilizer) 

 10  ي  جهاز
  للحشو  ضون 

 5 ي  حشو  خلط أجهزة
 معدن 

 2  بالستك لحام جهاز 

 4 جهاز كحت جير بالموجات الصوتية 

 

ات مراقبه أجهزة استخدام يتم  عن الشكاوى من والتقليل العمل سب   ولضمان العيادات داخل للمتابعة وكامب 

 من أيضطا  ولكن التحكم غرفة خالل من طفق وليس بعد  عن المتابعة بواسططته يمكن مراقبه نظام طريق عمل

ا  وذلطططط . العيططططادات ومططططدير  العميططططد  حجرة خالل  المراقبطططططة أجهزه وصططططططططططططططيططططانططططة العيططططادات إدارة من كططططل  بططططف  

وعات  المعلومات.  وتكنولوجيا  والمش 

 ( احواض قبل دخولها غرفة التعقيم. 6* يوجد بالعيادة حجرة لغسيل ادوت االسنان وتحتوي عىل )

 لتخزين المؤقت للنفايات. * حجرات خاصة ل

 * غرفة التعقيم المركزي لآلالت. 

 * غرفة تغليف اآلالت المركزية. 

( وحدة اسنان لتقليل كثافة دخول المرضى 2* غرفة تصنيف حاالت منفصلة عن العيادات تحتوي عىل عدد )

 داخل العيادات. 

امج مكافحة العدوى داخل العيادة. 5* عدد )  ( شاشات عرض لبر

 شاشات لعرض محتوى السكاشن.  (5* عدد )

 

 

 : B العيادة -7

 تحتوي عىل  
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ي  - (+Sirona 8 أسنان كرسي   50 .1
 بمشتمالته( الصنع ألمان 

ي  4 .2
 جهاز حشو ضون 

ي  1 .3
ون   Vista scanحجرة أشعة + غرفة تحميض اليكير

( احواض قبل دخولها غرفة التعقيم 3وتحتوي عل )بالعيادة حجرة لغسيل ادوت االسنان يوجد  .4
 وات طبية. وغسالة أد

امج مكافحة العدوى داخل العيادة. 2عدد ) .5  ( شاشة عرض لير

6. 3  . ي
 جهاز خلط حشو معدن 

 : C العيادة -8

 تحتوي عىل  

ي  - (+Sirona 8 أسنان كرسي   37 .1
 بمشتمالته( الصنع ألمان 

ي  حشو  خلط جهاز  2 .2
  معدن 

ي  حشو  جهاز  5 .3
 ضون 

 رميكرو موتو  جهاز  1 .4

 ( احواض قبل دخولها غرفة التعقيم 3ي عل )وتحتو  العيادة حجرة لغسيل ادوت االسنانيوجد ب .5

 اماكن مخصصة للتخزين المؤقت للنفايات .6

امج مكافحة العدوى داخل العيادة2عدد ) .7  ( شاشة عرض لير

 حجرة تصوير أشعة.  1 .8

  : األطفالطب أسنان وحده 

ي كل من الغرفتير   واستشاريير  عملها بواسطة مدرسير   يتم: الموضع  تحت التخدير  
 
من الكلية ف

 لسابق ذكرهم. ا

   : الكطىلتحطت التخطديطر  
ى
 Mobileمع وجود عدة أسنان متنقلة ) بالمستشف  غرفة العمليات  ف

Unitلعمل حشو بموتور رسيــــع اللفات ) . 

  )Digital lab جاري انشاء معمل االسنان الرقم  ) –8

: يو   حتوي علي
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 النوع العدد

4 Intra-oral Scanner 
2 Press Furnace 

1 Crystallization and Sintering Furnace 
1 Milling Machine Model (Cerec primemill) 

1 Programat S1  1600 
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  المعامل ثانيا: 

 

 

 

 

 

 

 

 ()المعامل التدريبية

ات النوع المختبر  م ى  التجهب 

1 
 وهستولوجيا  باثولوجيا 

 الفم
 معمل

ة 11 - ميكروســـــــــــــكوب 42   5  - كرسي    60   - معمــــــل ترابير 

ائح عرض جهازي 1 - بروجكتور   بروجكتور رسر

 معمل األسنان نحت 2
ة عل يحتوي  الطالب بعـــدد   وكراسي   الرخـــام من معمـــل ترابير 

 (  هواء و  غاز )  بوصالت ومجهزة

 معمل تقويم معمل 3
ة عل يحتوي  الطالب بعـــدد   وكراسي   الرخـــام من معمـــل ترابير 

 ( هواء و  غاز )  بوصالت ومجهزة

ي    متحركة تركيبات 4
ن غاز  موقد  28 جزن   ثابت جبس نحت موتور  3 – بي  

ن غاز  موقد  26 كامله  متحركة تركيبات 5  ثابت جبس نحت موتور  2 – بي  

كيبات معمل 6  الثابتة البر
 معامل

 المحاكاة

 شــــــــــــــاشــــــــــــــة وحـدة بكـل ويوجـد  التجهير   كـاملـة  محـاكـاة وحـدة 42

 المادة أســــــتاذ  يقوم ما  لعرض الرئيســــــية الشــــــاشــــــة عل موصــــــلة

حه ا   طريق عن للطالب بشر    اإلضاءة بوحدة مثبته كامير
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   العالج معمل 7
 التحفظى

 شــــــــــــــاشــــــــــــــة وحـدة بكـل ويوجـد  التجهير   كـاملـة  محـاكـاة وحـدة 48

 المادة أســــــتاذ  يقوم ما  لعرض الرئيســــــية الشــــــاشــــــة عل موصــــــلة

حه ا   طريق عن للطالب بشر      اإلضاءة بوحدة مثبته كامير

 والجسور التيجان معمل 8
 شــــــــــــــاشــــــــــــــة وحـدة بكـل ويوجـد  التجهير   كـاملـة  محـاكـاة وحـدة 42

 المادة أســــــتاذ  يقوم ما  لعرض الرئيســــــية الشــــــاشــــــة عل موصــــــلة

حه ا   طريق عن للطالب بشر      اإلضاءة بوحدة همثبت كامير

 الجذور عالج معمل 9

 شــــــــــــــاشــــــــــــــة وحـدة بكـل ويوجـد  التجهير   كـاملـة  محـاكـاة وحـدة 42

 المادة أســــــتاذ  يقوم ما  لعرض الرئيســــــية الشــــــاشــــــة عل موصــــــلة

حه ا   طريق عن  للطالب بـشـــــــــــر  كما    اإلضــــــــــــاءة بوحدة مثبته كامير

  الطالب لتدريب أشعة وحدة يوجد 

10 

 : معمل االسنان الرقم

كيبات جهاز  عمل الير

 بالكمبيوتر

CAD Cam 

Digital lab 

 

 تم التعاقد عل تجهير  معمل

)Digital lab( 

 
 
 وسوف يتم التوريد الحقا

11 

 معمل الدراسات العليا 

بمبنى االعالم الدور 

 (515الخامس رقم )

 هستولوجيا 

 و

 باثولوجيا

ة رخام مجهزه بوصالت غاز  كهرباء  هواء.  3  ترابير 

شــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــة لعرض  1از بروجيكتور+جهـــــــ1كرسي +   40

وجيكتور+ سبورة بيضاء  الير

ي  1أحواض +  6
سخان ماء كهربان   

 

12 

األشعة ثالثية  ةوحد

 األبعاد

Cone-Beam 

 

 

 
 
 تم التعاقد  وسوف يتم التوريد الحقا

)CBCT( 
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 اإلنتاجية( )المعامل

ات النوع المختبر   م ى  التجهب 

 (آلي  حاسب) تر كمبيو   جهازه+  مكتب 2  سكرتارية  غرفة 1

2 

 إنتاجية معامل

 الجبس معمل
 -اكريل طبخ وحدة 2 – هيدروليك مكبس – يدوي مكبس

 تريمر

 االكريل معمل 3
ن غـــاز  موقـــد  4  – طـــاولـــه موتور  2 – معلق موتور  2 – بي  

 تلميع موتور  – معلق موتور 

4 
 معمل

كيبات  الير

  الثابتة

 2 – رمـــــالـــــه – معلق موتور  3 – تريمر  – هزاز  – بنـــــدكس

ن غاز  موقد   الشمع تسخير   جهاز  – بي  

5 
 معمل

 الفيتاليوم

 2 -    ميكروموتر  2 – حرق فرن 2 – تريمر  2 – ثالجـــة 2

 موتور  – حراري جبس خلط جهاز  – رماله – ســــــــــــــبيد  هاي

 – اجــار  اجــار  جهــاز  – هزاز  – المعــادن تلميع جهــاز  – تلميع

 جلخ موتور  2

6 
 معمل

 البورسلير  
  موتور  و ميكر  -بورسلير   فرن

7 
 صب معمل

 المعادن

 – أوتوماتك معدن صــــــــــــــب ماكينة – الرنجات حرق فرن 2

  أوتوماتك نصف معدن صب ماكينة

 

 

 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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 :
ً
كة تخص القطاع الطنر  بالجامعةبحثية معامل  ثالثا

  مركزية مشبر

(كلية العلوم الطبية التطبيقية  -)قسم تكنولوجيا المتخربات الطبية   

Application Quantity Image Unit / model 

Molecular biology 1 

 

An equipment widely used in molecular biology 

laboratories for imaging and documentation of 

nucleic acids and proteins suspended within  

Polyacrylamide or Agarose gel. 

Gel documentation 

system 

General  1 

 

 

 

Water bath 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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Molecular biology 4 

 

An equipment used for nucleic acid separation 

Gel electrophoresis 

tank unit 

Molecular biology 1 

 

Polymerase Chain Reaction 

A laboratory equipment used to amplify and copy 

DNA specific target from a mixture of DNA molecules. 

PCR unit 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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22 
 

 

 

General  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   Digital Balance 

Molecular Biology   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminar flow hood 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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General  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oven 

Sterilization 1 

 

 

 

Autoclave 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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General  1 

 

 

 

 

 

 

 

Deep freezer -18 

 Hematology   

(CBC) 
1 

 

 

 

 

Fully automated laboratory equipment designed for 

counting blood cells and blood indices.  

Cell counter unit / 

Elite-3 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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Chemistry  1 

 

 

 

 

Fully automated laboratory equipment for in vitro 

measurement of blood and urine chemistry.  

Auto Analyzer unit 

/ XL -180 

General  1 

 

 

 

 

 

 

 

Microwave /LG-40L 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                
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يكلية   -الباثولوجر  اإلمكانيات البحثية لمعامل ) (الطب البش   

 معامل قسم الباثولوجر   -1

 مبن  كلية االثار( 601ريس الطالب )معمل رقم معمل تد -

 (الجامعي )الدور الرابع بالمستشف   الجامعي معمل المستشف   -

ي متحف لعينات  -  ( الجامعي الدور الرابع بالمستشف   1 )قاعة الباثولوحر
 

ى و طب االسنان و العالج  الباثولوجر  يقدم قسم  -2 الخدمات التعليمية و البحثية لكليات الطب البش 

 و العلوم الطبية التطبيقية يع  الطب
 

 كشف منفصل( -3
ى
 يضم معمل تدريس الطالب االدوات التالية: )موضح ف

 ميكروسكوب   55عدد    -

 جار لتدريس الطالب 83عدد  -

نت -  خدمة االنير

 شاشة ذكية  -

 عرض وشاشةجهاز داتا شو  -

ي يقوم قسم  -4 لف اقسام باستالم العينات من مخت الجامع  معمل المستشفى من خالل  الباثولوحر

ي  وتسجيلها الجراحة 
سجالت المعمل و تحليلها و االحتفاظ ببلوكات الشمع الخاصة بالعينات ف   ف 

ي استخدامها  إلعادةارشيف المعمل الخاص 
 االبحاث العلمية ف 

كما يوفر المعمل خدمة الب تو الب   صبغ العينات بالصبغات المختلفةيقدم معمل المستشف  خدمة  -5

 للصبغات المناعية 

 كشف منفصل(ي -6
ى
 ضم معمل المستشفى االجهزة التالية: )موضح ف

 لتقطيع العينات مميكرو تو  -

 فرن تسخير   -

ي سخان  -
  مان 

 ثالجة -

 ميكروسكوب -

 ورق وطابعةكمبيوتر  -

جار ويستخدم المعمل حسب  102عدد  الجامع  بالمستشفى  الباثولوجر  متحف عينات يضم  -7

ي التخطيط الموضوع من سيادة عميد الكلية 
ي قسم  كاملوتدمج  ف   بأقسام الجراحة المختلفة.  الباثولوحر

ي يقوم اعضاء  -8
ي اعضاء هيئة التدريس بقسم  ومعاون  بالتعاون مع  ابحاثهم العلميةبعمل  الباثولوحر

ي 
 شمس  وعير  القاهرة  جامعنر
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 بالكلية الباثولوجر  بالمستشفى و معامل  وامكانات ألدواتالصور بعض  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائح الشمع للعينات جهاز الميكروتوم لعمل   معمل المستشفى  -  

 

 

ى العينات واذابة الشمع   لتسخي 
 معمل المستشفى  -فرن مائى

  



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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معمل المستشفى  -جهاز لتسييل الخاليا بعد فصلها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمل المستشفى  -جهاز تدوير عينات السوائل لفصل الخاليا 

 

  



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ

31 
 

 

 ل المستشفى معم -عينات الشمع والصبغات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمل الطالب بالكلية

  



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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 اإلمكانيات البحثية والمعملية بكلية التكنولوجيا الحيوية

Molecular Genetics  

Model Company Description Code N 

CB249A-Q BREMA Ice Makers I.M 1 

------------- ------------ Ice Crusher I.C 2 

UNOll Biomerta PCR PCRB 3 

EV243 Consort Electrophoresis Power Supply P.S 4 

R-241R(w) Sharp Micro wave M.W 5 

KX-TS500FXB Panasonic Telephone Teleph 6 

2-161T Sigma Refrigerated Centrifuge R.C 7 

AR2140 OHAus Analytical Balance A.B 8 

PCV- 3000 Grant PCR Tubes shaker SH 9 

Bio Fugue Heraeus Centrifuge C.F 10 

ZX3 Velp Vortex V 11 

MS-H-Pro Scilogex Hot plate Stirrer HPS 12 

PSM Tupelo Jouan Laminar Flow L.F. 13 

QUBIt2.0 Invitrogen Fluoro meter F.M 14 

PH900 Precisa PH. Meter PH.M 15 

F12 Julabo Cooling Water Circulator CWC 16 

8H1314 -------- Polaroid Camera Hood PCH 17 

Fine pixs2950 Fuji Film Digital Camera D.C. 18 

----------- Biomerta Mini Submarine gel Electrophoresis MSGE 19 

------------ SCIE-PLAS Mini Submarine gel Electrophoresis MSGE 20 

2000NF IDeal Refrige Refrigerator RF 21 

 Bio Hit Pipette 100-1000ul P.P 22 

 Bio Hit Pipette 100-1000ul P.P 23 

 Bio Hit Pipette 100-1000ul P.P 24 

 eppendorf Pipette 10-100ul P.P 25 

 eppendorf Pipette 10-100ul P.P 26 

 eppendorf Pipette 10-100ul P.P 27 

 Bro Hrt Pipette 10-100ul P.P 28 

 Bro Hrt Pipette 10-100ul P.P 29 

 Bro Hrt Pipette 10-100ul P.P 30 

 Bro Hrt Pipette 0.5-10ul P.P 31 

 Bro Hrt Pipette 0.5-10ul P.P 32 

 

 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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Plant Tissues Culture 

Model Company Description Code N 

LMS-1003 J lab Tech Hot Plate Stirrer HPS 1 

BC-21H Lab Companion Laminar Flow L.F 2 

BAT-850 Ray pa Bacto Senirator B.S 3 

LDO-100E J Lab Tech Oven O.V. 4 

WACS-1080 Wisd Autoclave A.C. 5 

BIHY0004 POBEI Water Bidestilator W.D. 6 

RC280LG Ideal Refrigerator R.E. 7 

KX-TS500FXB Panasonic Telephone Tel 8 

WIS-30 Wisd Shaking Incubator S.I 9 

As22o/c/z Red way Analytical Balance A.B 10 

BP.3001 Trans instruments PH. Meter PH.M 11 

 

Molecular Genetics  

Model Company Description Code N 

GR-EF40 Toshiba Refrigerator R.F 1 

Step one plus Applied Biosystem Real Time PCR. RTPCR 2 

PP17L Dell Real Time PCR lab Top RTPCRLT 

MX-S Scilogex Vortex V  

 
 

3 

310 Applied Biosystem Gentic Analyzer G.A 

DCSM Dell Gentic Analyzer CPU G.A 

 Dell Gentic Analyzer Monitor G.A 

L100 Dell Gentic Analyzer keyboard G.A 

Psx(5)300 Performance info sec Ups system UPS 4 

Hp DeskJet F2280 HP Printer Prin 5 

 Bio Hit Pipette 10-100Ml Pip 6 

 Bio Hit Pipette 05-10MI Pip 7 

 Bio Hit Pipette 05-10MI Pip 8 

 Bio Hit Pipette 05-10ul Pip 9 

Lab conco Lab conco Corporation Laminar Flow L.F 10 

 

  



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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Molecular Medicine lab  

Model Company Description Code N 

MX-S Scilogex Vortex V 1 

Veriti Applied Biosystem PCR Applied Biosystem PCR AB 2 

Back-ups- pro Apc Power Supply Ups 3 

GR-B352Rocc L.G Refrigerator R.F 4 

Psm type ll Jouan Laminar Flow L.F. 5 

TM-20 MVP Trans illuminator T.I 6 

VWR5000 .VWR Scientific Power Supply P.S 7 

 Biomerta Maxi-Submarine gel 

Electrophoresis 

MSGE 8 

 Corning Centrifuge C.F 9 

 Bio Hit Pipette-05-10ul Pip 10 

 eppendorf Pipette 0.5-10ul pIP 11 
 

Animal Tissues Curare 

Model Company Description Code N 

WIS-30 Wisd Shaking Incubator Sh.I. 1 

CKX415F Olympus 
Tissues Culture Micro - Scope 

Tissues Culture Light Microscope 

Olympus Camera 

TC Micer 2 

BP3001 
Trans 

Instruments 
P H – Meter P H M 3 

M X – S Scilogex Vortex V 4 

Z306 Hermel Centrifuge. C.F. 5 

LDO-100E J lab Tech Oven O V 6 

Uc1721-V14 Ktelvinator Deep Freezer-80c D-F-80 7 

SJ-48C Sharp Refrigerator R F 8 

kX-TS500FXB Panasonic Telephone Tel 9 

Leica DMIRB Leica Inverted Microscope Inv.Mivro 10 

SW25 Grant Shaking Water Bath Sh W.B 11 

Hera cell 150 Heraeus Co2 Incubator Co Incb 12 

  Co2 Cy linder+Adeptor  13 

  Co2 Cylinder+Adaptor  14 

Hera guard Heraeus Laminar flow L.F 15 

2100 VWR Scientific Co2 Incubator Co2 Incub 16 

 



  
  طب وجراحة الفم واألسنانكلية                

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــ
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Lab A 

Modal Company Description Code serial 

PM/OPTL1 Pearf Light Microscope L M 1 

MX-S SCILOGEX Vortex V 2 

JSWB-22T J S R Water Bathe W B 3 

2-16 PK S I G m A centrifuge C 4 

BLc-x4305A S A N U O DATA show DATA 5 

420 L e I c a Light Microscope L M 6 

U N I E Quip A R E Hot Plate Stirrer H P S 7 

KX-TS500FX Panasonic Telephone Teleph 8 

Mehanizmi B T C Laminar Flow with gas regulator 

and Binzen flama 

L F 9 

 

Lab. "B” Biotech. 

Modal Company Description Code serial 

PM/OPTI1 Pearf Light Microscopes L M 1 

MINI - 300 3B Power supply For electrophoresis P S 2 

MINI - 300 3B Power supply For electrophoresis P S 3 

EVTC 220V5A 3B P C R P C R 4 

JSWB-22T J S R Water bath W B 5 

M X - 5 SCILOGEX Vortex V 6 

TM-20 VUP Transilluminator T I 7 

AS220/C/2 RADWAG Analytical Balance A B 8 

1-6P SIGMA Centrifuge C 9 

BP3001 JITRANS instruments PH meter P H /M 10 

BLS-XU305A SANUO DATA show DATA 11 

RC280LG EDIAL Refrigerator R F 12 

KX-TS500FXB Panasonic Telephone Tepeph 13 

 


