
  األجهزة المىجىدة في كلية الزراعة

 استخذاماتها والقسم المىجىدة فيه 

 

 جهاس قٍاص اللىى فً األغذٌت   اسن الجهاس 

 قٍاص اللىى فً الوىاد الغذائٍت    االستخذام 

      علىم األغذٌت   القسن 

    صالخ للعول   صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 جهاس قٍاص الٌشاط الوائً فً األغذٌت    اسن الجهاس 

 قٍاص الٌشاط الوائً     االستخذام 

      علىم األغذٌت   القسن 

    صالخ للعول   صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 

 



 

 

 

 

  GC اسن الجهاس 

 تقذٌز األدواض الذهٌٍت فً الشٌىث الٌباتٍت  االستخذام 

      علىم األغذٌت   القسن 

    ٌذتاج إلى صٍاًت  صالدٍت الجهاس للعول  

 صىرة الجهاس

 

 

 جهاس تقذٌز الطاقت فً األغذٌت  اسن الجهاس 

 تقذٌز الطاقت فً الوىاد الغذائٍت   االستخذام 

      علىم األغذٌت   القسن 

    ٌذتاج إلى صٍاًت  صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 



 

 

 

 

 

 دهاس جزجز  اسن الجهاس 

 لتقذٌز الذهي فً الذلٍب وهٌتجاته  االستخذام 

 علىم األغذٌت  القسن 

 صالخ للعول  صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 تقذٌز األلٍاف الخام  اسن الجهاس 

       األلٍاف الخامتقذٌز  االستخذام 

 علىم األغذٌت      القسن 

 صالخ للعول    صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 



 

 هزهذة   اسن الجهاس 

 لتقذٌز الزهاد  االستخذام 

 اإلًتاج الذٍىاًً   القسن 

 صالخ للعول  صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 

 هطذٌت هخبزٌت    اسن الجهاس 

 طذي الوىاد الجافت   االستخذام 

 اإلًتاج الذٍىاًً   القسن 

 صالخ للعول  صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هٍشاى هخبزي دساص     اسن الجهاس 

 وسى الوىاد الوخبزٌت    االستخذام 

 اإلًتاج الذٍىاًً   القسن 

 صالخ للعول  صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 

 HPLCجهاس  اسن الجهاس 

     ........ و الوىاد الساهتلتقذٌز السكزٌاث والصبغاث الٌباتٍت  االستخذام 

    اإلًتاج الذٍىاًً  القسن 

  صٍاًت إلى ٌذتاج  صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 

 

 



 

 جهاس سىكسٍلٍه  اسن الجهاس 

 استخالص الوىاد الذهٌٍت      االستخذام 

 اإلًتاج الذٍىاًً     القسن 

 صالخ للعول    صالدٍت الجهاس للعول  

 صىرة الجهاس

 

 

 

 

  هجفف  اسن الجهاس 

      تقذٌز الزطىبت  االستخذام 

 اإلًتاج الذٍىاًً     القسن 

 صالخ للعول    صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 

 

 



 

 جهاس االهتصاص الذري اسن الجهاس 

 لتقذٌز العٌاصز الوعذًٍت     االستخذام 

 التزبت واستصالح األراضً    القسن 

 صالخ للعول  صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 

  TOC اسن الجهاس 

       الوىاد العضىٌت تقذٌز  االستخذام 

      التزبت واستصالح األراضً  القسن 

 صالخ للعول    صالدٍت الجهاس للعول  

 صىرة الجهاس

 
 

 

 

 

 



 تقطٍز الواء  اسن الجهاس 

 الواء الوقطز  االستخذام 

      التزبت واستصالح األراضً  القسن 

 صالخ للعول    صالدٍت الجهاس للعول  

  صىرة الجهاس

 

 

 

 داضٌت هٍكزوبٍت     اسن الجهاس 

 داضٌت هٍكزوبٍت     االستخذام 

      وقاٌت الٌباث    القسن 

    صالخ للعول   صالدٍت الجهاس للعول  

 صىرة الجهاس

 
 

 

 

 

 

 



 

 هجاهز ضىئٍت      اسن الجهاس 

 للوٍكزوباث      االستخذام 

      وقاٌت الٌباث    القسن 

    صالخ للعول   صالدٍت الجهاس للعول  

 صىرة الجهاس

 
 

 

 فرن تجفيف+ حاضنة +مجاهر اسن الجهاس 

 للوٍكزوباث      االستخذام 

      وقاٌت الٌباث    القسن 

    صالذت للعول   صالدٍت الجهاس للعول  

 صىرة الجهاس

 
 


