
 هجاز فصل الكروماتوجرايف عايل الأداء:    

تبين نظرية الفصل وتقديرر اكركروابس تخرار رلرداي الر ر ر ر رل 
الكروماتوجرافيا السائةل عال ة الأداء عيل توزيع العر ر رة مرا  ر  
طورين احدهام متحرك خائل والأخر ات ت, حيث أأن الرعردرود 

والرشر رط مر ر را  و رعرة فرو  C18 اك وفر دلى اجلهاز
 الب فسج ة واكرئ ة.

يسا لدي اجلهاز  لفصل  وتقدير اككوابس اكرربربراس الرعر رويرة 
 ومن امه ت ب قاته فصل الفي امي اس و السرتويداس .

 هجاز ال رد اكركزى              

 فصل اجلزء الص ب من الع  ره   يعمتد عىل رسعة ادلوران ويقوي
عن اجلزء السائل حسب الكثافه وحتدث ترخيرب لر ردركروابس 

 . وكرث كثافة ىف الع  اس. يسا لدي يف فصل ع  اس ادلي 

 واالستشارات احليوية و الطبيةالبحوث مركز 

 الرخاةل:

اكشاركة الفاعةل يف ا جراء حبواًث مرن  رهنأ را أأن  ردي 
ال نسان يف  رارا االرالس  اس الرعرلعرة تلرعر روي 
الأخاخا ة عامة ور ط جامرعرة متراترة تكر خرسراس 

 اخلاصة والعامة تالمتع.

ال عريط تلُب ّاث احملر ر ر , و ن مرن نرل  نر  
ن اهجم الع دي يف ادلورايس الع د ة واكشراركرة  را يف  ا 
م متراس وندواس ع د ة حمر ر رة ودولر رة. ن ر  رقرافرة 

 البحث الع دي وال  وير يف جممتع ا 

 الرؤية :

 ترخا خ  قافة البحث الع دي يف ل بيا.

  الأهدا  :

  ن  الثقافة الع د ة و ال قن ة-1 

تبين اكشاريع البحث ة يف جمرا  الرعر روي الأخراخرار رة -2
 وال قن اس احل وية وع وي البيئة واك اه.

توفري اك اخ اكر راخرب لر رُبرّ راث دانرل اجلرامرعرة -3
 .ونارهجا

خرسراس اخلراصرة   تقدمي وختشاراس الع د ة لر ردر-4
  .والعامة

 

  

ي كون  مركز البحوث و وختشاراس احل وية  ل رةمرعرامرل  
 وىه ت م الأهجزة ال ال ة:

::از م  افية  و عة حتت ارمحراءهج  

  

 

يسا لدي اجلهاز  ل    ل الع  اس خواء ان اكنرت صر ربرة اي خرائرةل 
 ودن ل عر  عيل االاميع الوظ فية يف اكربباس الع وية.

 م  ا  الأ عة فو  الب فسج ة واكرئ ة: 

 

 

يررعررمتررد اكرر رر ررا   عررىل عرريرراش الرر رر ررري يف طرراعررة الأ ررعررة 
الكهروم  اطيسا ة , نتيجة امتصاص اكادة اكراد حت   ها لهرهه الأ رعرة 
ع د طو  مويج يقع يف اكردى اخلراص تلأ رعرة اكررئر رة و فرو  

درواد اكرراد وال  ديد المكى لر ركزي ارت الالب فسج ة. يسا لدي يف تع   
 حت   ها.

 هجاز عياش ونبعاث ال ويئ :

 للك ع ت ط ط انبعاس ناص  ه.

يسا لدي يف تقدير تركزي الع ارص الف رزيرة 
والف زية الأرض ة يف احملال ل اكائ ة حريرث 
ميرركررن تررقررديررر عرر ررارص الصرروديرروي 

 والبواتخا وي والشلسا وي
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 .اكبخر ادلوار   

 

 

 

يعدـل اجلهـاز ع رى تبخيرر اكـهيباس أأو فصرـر رهرا مررن الرعر رنرـرة 
 ـدرجاس حررارة أأخفرا مرن درجاس ـ  ا ا تل ور ال ظامريرة 

 . من نل  تبلريها    ط منخفا

 الكروماتوغرافيا ال ازية 

 

 

 

تعمتد عىل فصل وت قية ال ازاس والسوائل ال  ارة منخف ة درجرة 
ال   ان, لفصل  وتقدير اككوابس وتعمتد أ ل ة الفصل عريل تروزيرع 
الع  ة ما    طورين احدهام متحرك ـاز  والأخرر ات رت. يرقروي 
اجلهاز  فصل    قدير  اكربباس الع وية القا ةل ل ر ر رايرر الر  ل 

 ت فكك حراراي مضن االا  احلراري  ل جهاز. 

 هجاز ال عقمي 

هو خزان ض ط مكون من اكرعردن مصردرم 
ع د  نق ة ـ  ا ا لتسل  احملال ل اكائ ة فو 

 . الر رعرقرميال  ط اجلوي ال ظايم و ن  دفر
عر   يسا لدي هجاز ال عقمي بشرلك واخرع يف

مرررن  الررر رررب و الأحررريررراء ادلعررريرررقرررة
الأدواس الثاعبة ل جسم, تل ضرافرة  تعقمي أأجل

 تل جد دهجاز جتفبط اكواد 

 
 

 

 

 

-درجرة  اكواد  ر  جتد د عدل ال جفيط تل ربيد من نل ي
احملر رط  را لر رسرام   ال ر رط مئوية مث تق  رل 055-و  05

 تسايم اك اه اكوجودة يف اكواد بشرلك مربران مرن احلراةل 
ىل احلاةل ال ازية. يسا لدي من ال جفيط الع  اس الر  الص بة ا 

 ت هنأثر تحلرارة وحلفظ الع  اس من ال  ط.

 تل جد د    

 جمهر ضويئ مزود بشمريا 

 

 

 

 

هر ال ويئ لاكربب، , هو نوم من االاهر ا يي يسار رلردي اال 
ال وء اكريئ ونظاي العدخاس ل ركربرري الصرور مرن عر ر راس 

. نروم مررة  1555-45ص رية. مثل عدخة الع   و عدرة تكبريية 
. االهر مرزود   Nis- elements f4.55.55   Nikonاالهر

يسدح لر ردرسرار رلردمر  بمكب وتر يعدل   ظاي وي دوز وا يي 
ل قار الصور وحت   هرا وأأر رفربرا بشرلك مررم مرع اكمرريا  ت 
ىل ترولر رد  دارة الربر راابس وصروًل ا  ن كون,وحت  ل الصور وا 

 ال قارير وال و  ق.

 جماهر احلقن االهرى

 معدل البحوث و وختشاراس احل وية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7

