
وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

بيان باألجهزة البحثية باجلامعة  

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

1SSDD امينة سعيد األحمريتعيني غاز الرادون باستخدام مطيافrug.sci.dam@ud.edu.sa038439463

تحويلة 1292 

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

""""جهاز مطياف جاما2

""""جهاز تقنية البوزيرتون3

""""جهاز طيف جاما4

""""ترمومرت رقمي5

""""التوصيل الفائق6

""""جهاز كمبيوتر7

""""جهاز طيف رامان8

""""جهاز لقياس الخواص الكهربائية9

""""فرن كهربايئ )عدد 2(10

""""فرن كهربايئ اسطواين11

""""فرن دائري للحرق12

""""ميزان حساس )عدد 2(13

""""قنطرة توصيل مبلحقاتها14

""""قنطرة توصيل15

16 ICCD كامريا""""
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463امينة سعيد األحمريمضخة زيتية مع الساعة17

تحويلة 1292 

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

""""مصدر جهد18

""""مغناطيس كهربايئ19

""""مكونات نظام البرصي الليزر20

""""وحدة تبخري21

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463امنة العمريثالجة22

تحويلة 1292 

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

 جهاز املصدر الكهربايئ23

Power supply

""""

 جهاز طرد مركز يالدقيق24

Micro-Centaur  centrifuge 

""""

جهاز طرد مركزي مربد 25

Hettich freezing centrifug

""""

جهاز طرد مركزي26

Centririfuge

""""

جهازمستوى الغازات27

Gas meter

""""

""""جهازمناخل الرتبه28

جهاز قياس األس الهيدروجيني 29

PHmeter

""""

""""جهاز كمبيوتر30

االليزا جهازقارئ )عدد 2(31

Plate washer 

Printer epsonPlate reader

""""

سخان32

 HOT PLATE

""""
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

جهاز تسخني الرشائح )عدد 2(33

Slide warmer

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463امنة العمري

تحويلة 1292

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

جهاز مزج وحامل انابيب اختبار )عدد 2(34

Shaker

""""

جهاز نارشعينات الدم )عدد 2(35

Slide spiner 

""""

جهاز تكسري الجدر الخلويه )عدد 2(36

Assembly stand

""""

جهاز الريفلوترون )عدد 2(37

Reflotron

""""

جهاز تحليل صور الدم /عداد الدم )عدد 2(38

Automated Haematology Analyzer

""""

حامم مايئ39

Water bath  

""""

حامم تسخني و حامم جاف 40

Genius Heating Dry bath in Cubator

""""

""""سخان حراري41

ملبة االشعه الفوق بنفسجيه42

UV lamp

""""

ميزان ذو كفه 43

Balancer 

""""

مزرعة النبات44

Programmable plant Grouthchanber

""""

45de-abam ميزان حساس -

Mettler to ledo  college-s  balances -

Denver Instrument -

""""

مقلب مغناطييس 46

Magnetic stirrer

""""

47Micropipettes""""

48Brio"""" 2
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

ميكروسكوب ترشيح49

Stereo microscope ) emf.emt.emx (

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463امنة العمري

تحويلة 1292 

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

""""مجهر ضويئ50

""""مجهر مزود بكامريا تصوير 51

""""مجهر مزود بكامريا تصوير 52

""""تسخني إبرة53

""""جهاز قياس رسعة الهواء والحرارة 54

55PCR Cycler""""

جهاز لقراءة وتحليل نتائج جهاز 56

 Gell de camentation       االلكرتوفوريسس

""""

ميزان مع مقلب مغناطييس57

CIMAREC

""""

58 Elisa Instrument, Plate reader,

Printerepsor, platwasher

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463هند الغامدي

تحويلة 1292

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

بوالوميرت59

Bolometer

""""

جهاز الطرد املركزي60

Centrifuge

""""

""""جهاز استخالص61

جهاز قياس األس الهيدروجيني62

PH_meter 

""""

جهاز التقطري بالدوران63

Rotary evaporator

""""

جهاز تعقيم64

Autoclave 

""""

هزاز كهربايئ )2(65

KOTTERMANN

""""

Girca 2000

4010
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

جهاز قياس درجة االنصهار66

Meltngpointapparatus _SMP

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463هند الغامدي

تحويلة 1292

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

""""جهاز تقطري كلدهال67

حامم مايئ هزاز68

Water bath shaker

""""

حامم مايئ )عدد 3(69

Water bath

""""

حضان )عد 2(70

Incubator

""""

سخان  71

 HOT PLATE

""""

سخان كهربايئ مع مقلب مغناطييس72

Heat Magnetic stirrer

""""

الكرتوفوريسيز73

Electrophoresis

""""

مجفف74

Desiccators

""""

ميزان75

Balance

""""

مقياس طيف اللهب76

Flam photometer

""""

مضخه مائيه77

Water pump

""""

مجهر )عدد 2(78

Microscope

""""

هزاز دوارق79

Flask shaker

""""

هزاز انابيب  80

Test tube shaker 

""""

81Hematology Analyzer""""

قياس اللزوجة82

Merlinviscometer

""""

3
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

83Incabatorcoهند الغامديrug.sci.dam@ud.edu.sa038439463

تحويلة 1292

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

 مصدرللتيار والجهد84

Power  spply

""""

85Spectophotometore""""

""""التحليل الحراري التفاضيل86

87Sonicator""""

""""فرن حرق88

ثالجة كبرية89

Refrigerator 

""""

ثالجة صغرية  90

Refrigerator 

""""

جهاز تقطيع  يدوي)ميكروتوم( 91

Microtom

""""

جهاز تقطيع  دقيق92

RMC Ultra Microtom

""""

جهاز التقطيع الثلجي93

Ice ciryostate

""""

جهاز التبخري بالدوران94

BUCH ROTA VAPOR

""""

""""جهاز سن السكاكني للميكروتوم95

جهازاألختبارالرقمي96

 Digital multitester

""""

""""جهاز قياس الحرارة والرطوبة97

جهاز عد املستعمرات98

SENTRON-HOT- line probe 

""""

""""جهاز كمبيوتر مبلحقاته99

5in1

2

األجهزة البحثية بالجامعة                         عامدة البحث العلمي  

  dsr@ud.edu.sa



وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

حامم مايئ أزرق صغري100

Water Path Philihpharris 

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463هند الغامدي

تحويلة 1292

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

حضان وسط101

Incubator

""""

حضان صغري102

Incubator

""""

حضان كبري103

Incubator

""""

سخان 2 104

Hot Plate 

""""

105TVشاشة""""

فرن البيئه106

Oven

""""

فرن الهواء الساخن107

Biner Oven

""""

كامريا فيديو كانون ديجيتال108

Canon camera

""""

كامريا تصوير دقيقه109

Minolta camera

""""

""""مجهر ضويئ)3(110

""""مجفف111

ميزان112

 Mettler  PC

""""

مجهر ترشيحي)3(113

Dissecting Microscope

""""

مجهر ثنايئ العينية مزود بشاشة ) تلفزيون(114

Motic system microscope

""""

مجهر فيديو115

Microscope Video 

""""

مجهر116

Bioccular Microscope 

""""

2000
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463هند الغامديمجهر مزود بكامريا تصوير رقمية 117

تحويلة 1292

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

ميزان     118

Peti Balance

""""

ميزان ذو كفه119

Semi Automatic Table balance 

""""

ميزان120

DILI-O-GRAM Balance  

""""

مجهر ترشيح مزود بكامريا تصوير رقمية 121

 Steroscopic microscope With digital

Camera

""""

ميزان122

METTLER PC 2000

""""

جهاز الطيف الضويئ123

Spectro photometer fvolution300uv-vis

""""

جهاز معالجة األنسجة124

Automatic Tissue Processor

""""

جهاز قياس قوة االستحالب125

Emulsification Power

""""

جهاز استخالص الزيوت126

Oil Extraction

""""

جهاز الطمر األوتوماتييك127

Automatic Embedding System

""""

ثالجة128

 Refrigerator

""""

جهاز تعقيم129

Autoclave

""""

فرن130

Oven Labtech

""""

جهاز طرد مركزي131

Regular Centrifuge

""""

فريزر عمودي)-72(132

Ultra low Temperature

""""

حامم مايئ هزاز 1332

Shaker Water Bath

""""
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

134Polymerase Chain Reaction -PCRآمنة الحريبrug.sci.dam@ud.edu.sa038439463

تحويلة 1292 

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

135Mid-range power supply""""

136Isolation room""""

137Hot blat& STRRIRE

  

""""

138OVEN  &incubator""""

139Electrophoresis""""

140UV/ Visible Spectrometer -UV""""

141Autoclave""""

142balance""""

143PH meter""""

144FlaskSHEAKER""""

وعاء تسخني عازل145

Mantel

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463سلوى العيىس

تحويلة 1292 

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

146Ftir Spectrophotometer IRAffinity-1""""

""""ميكروويف للتحضريات العضوية147

ثالجة148

Refrrigeator

""""

فرن مع مضخة تفريغ149

Vacuum Oven

""""

فرن كهربايئ150

Electric Oven

""""

Total=3

Total=2
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

 قياس درجة االنصهار151

Meltting Point Appartatus

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463سلوى العيىس

تحويلة 1292 

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

تقطري املاء152

Raped distillation

""""

 قياس الحموضة153
PH meter

""""

مبخر دوار154

Rota vapor

""""

حامم مايئ155

water  bath

""""

تحليل العينات باستخدام طيف األشعة تحت 156

Ftir                                         الحمراء

""""

تحليل االلوان الرقمي157

Color meter

""""

سخان كهربايئ158

Heater

""""

سخان مع مقلب مغناطييس159

Heat Magnetic Stirrer

""""

حامم مايئ باملوجات فوق الصوتية160

Sonic Ultra Sound

""""

ميزان حساس161

Balance

""""

جهاز الطيف الضويئ162

U.V. Spectrophotometer

""""

مضخة كهربائه163

Electric Pump

""""

هزاز كهربايئ164

Electric Shake

""""

مضخة مائية165

Water Pump

""""

166U.V طاولة ملبة""""

8400S
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

جهاز منجر الدوار مع حامم مايئ  167

Stuart

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463نورة النعيم

تحويلة 1292

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

جهاز البوتنشوستات168

'ACM Instruments 

""""

جهاز تقطري169

Selecta Spain 

""""

جهاز الطرد املركزي170

  

""""

جهاز هزاز 171

Kottermann 

""""

جهاز هزاز أنابيب  172

Vortex Shaker

""""

حامم مايئ للموجات الفوق صوتية   173

Sonicator

""""

حامم مايئ174

Louda 

""""

حامم مايئ175

Julabotw 

""""

سخان مع مقلب مغناطييس176

Xellowline

""""

 سخان 177

Nova

""""

سخان 178

Snijders 

""""

فرن تجفيف 179

Coleparmer 

""""

قياس التوصيلية180

Conductivity Meter

""""

قياس االمتصاص الذري مع الجرافيت فيلم181

 Atomic  Absorption Spectrometer

""""

جهاز الفصل للمواد اآليل182

Solid Phase Micro Extraction

""""

جهاز التوتر السطحي183

Tensiometer 

""""

12

LPDC-40 Low speed centrifuge
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

فرن تجفيف 184

Raypa  

rug.sci.dam@ud.edu.sa038439463نورة النعيم

تحويلة 1292

كلية العلوم للبنات بالدمام الوحدات 

البحثية

ميزان حساس 185

Denver Instrument 

""""

الكروموتوغرايف السائل ذو األداء العايل186

 HPLC Peak simple Chromatography

Data System

""""

ميزان حساس187

Shsmadzu 

""""

ميزان حساس188

Mettler PC

"""

قياس مساحة السطح189

 Surface Area Measurement  

""""

تكسري الجذر الخلوية190

PCR Homogenizer

""""

191PCR thermal CyclerDr. Yahia KaabiYahya_179@hotmail.co

m

033331253 College of applied medical sciences-

Dep of Clinical laboratory science

192100-1000ul pipette""""

193Blue/Orange Loading Dye, 6X, 3ml 

)3x1ml(

""""

194Centrifuge MC 6, 230Vincl. Rotor

1.5ml 

""""

195 Micro tube 0.5ml SafeSeal and 1.5ml

tubes

""""

196TAE Buffer, 10X, 1000ml""""

197Ethidium Bromide Solution, 10ml""""

198)DNA Ladder, 1kb, 500µl )100 lanes""""

199)100bp DNA Ladder, 250µl )50 lanes""""

2000
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

200100µl pipetteDr. Yahia KaabiYahya_179@hotmail.co

m

033331253 College of applied medical sciences-

Dep of Clinical laboratory science

2011-10µl pipette""""

202Multi-Channel 8 adjustable pipette""""

203DNA Electrophoresis tank""""

204Power Supply""""

205RNeasy Mini Kit )50(""""

206Omniscript RT Kit )50(""""

207RNase-Free DNase Set )50(""""

208RNAlater RNA Stabilization Reagent

50ml

""""

209TopTaq Master Mix Kit )250(""""

210QIAquick PCR Purification Kit )50(""""

211Agarose, LE, Analytical Grade, 100g""""

212Filter Tip 10µl neutral""""

213Container 70ml 55x44 PP+Cap""""

214X-ray Radiation Dosimeter 

)AT1103M(

Dr. Mamun Amermfamer@ud.edu.sa31280CAMS- RS Department

215Radiation Monitor )AT1125A(""""
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

216Programmable Electrometer

Model : 6517B Type: keilthle

.Madany_2000@yahooد. محمد مدين

com

كلية الرتبية بالجبيل0563240605

217Color Eye Spectrometer Dean College of

Dentistry

dentistry@ud.edu.sa8574928

تحويلة 201

كلية طب األسنان

218Isomet 5000""""

2193 Media Abrasion Tester""""

220Metaserv 250 w/ Vector Head""""

221Chewing Simulator""""

222Instron 8871""""

223Stereo Zoom 250""""

224Thermocycling Machine""""

225Skyscan 1172""""

226Toothraush Simulator""""

227Hot Plate Stirrer""""

228Labofuge 400 Centrifuge""""

229Ultra basic pH Meter

 

""""

230Binocular Microscope""""

231 Camera Olympus D25 Fix with

Binocular Microscope

""""
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

232Microtome Cut 6062 Dean College of

Dentistry

dentistry@ud.edu.sa8574928

تحويلة 201

كلية طب األسنان

233Electronic Balance""""

234ClearVue""""

235Micro Writer""""

236Slide Printer""""

237Labeling Kit )IHC(""""

238Authostainer 360 Lab Vision""""

239PT Module with Pump""""

240Distilled Water Plant Full Set""""

241Hard Tissue Cutter SP1600""""

242Microtome Accu Cut""""

243Embedding Machine""""

244Wax Dispenser""""

245Ultrasonic Cleaner""""

246Digital Water Bath""""

247Fume Extraction Hood""""
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

248Digital Camera with Assessors Dean College of

Dentistry

dentistry@ud.edu.sa8574928

تحويلة 201

كلية طب األسنان

249Varistain Gemini""""

250Tissue Processor""""

251Barnstead E-Pure""""

252Slide Filling System """"

253Heraeus Incubator""""

254Medical Refrigeration""""

255Centrifuge Pico17""""

256Shaker

Total )2(

""""

257Hot Plate

Total )2(

""""

258Micro CT""""

جهاز قياس الزوايا – ماركة259

العدد 16

د. محمد رحال 

د.عبدالحميد املعجل

عامرة – بناء – مخترب املساحة

260dt740 sokkia  جهاز قياس الزوايا رقمي

العدد 3

""

جهاز قياس محطة شامل لرفع املباين – موديل    261

                      العدد 5

""

ميزان – موديل                     – جهاز قياس 262

مستوى االرتفاع عدد 7

""

جهاز قياس محطة شامل لرفع املباين – موديل         263

                        العدد 2

""

ميزان – جهاز قياس مستوى االرتفاع ماركة 264

                                  العدد 4

""

األجهزة البحثية بالجامعة                         عامدة البحث العلمي  
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

مرت 265

عدد 23 

د. محمد رحال 

د.عبدالحميد املعجل

عامرة – بناء – مخترب املساحة

خوذة 266

عدد 44 

""

رمح 267

عدد 43

""

مسطرة لقياس االرتفاع 268

 عدد 8

""

بكرة مرت 269

عدد 4

""

مسطرة للتوازن270

 عدد 2 

""

جهاز قياس شدة الضوء موديل 271

العدد 25

العامرة – مخترب الضوئياتد.عقال الجويف

جهاز قياس شدة الضوء رقمي موديل272

  العدد 50

""

جهاز معيار للموديالت املعامرية – مقياس 273

شدة الضوء – موديل metatron    العدد 5

""

مولد املوجات الجيبية ماركة 1027 يولد 274

املوجات الجبيبية والبيضاء  العدد 1

– بريل واكاير بالدمنارك . 

معمل الصوتيات – هندسة البناء د. هاين السيد 

جهاز املوجة الثابته ماركة 4002 لتحديد 275

املقاومة الصوتية للمواد

 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

محلل الرتددات لتحليل الرتددات من املواد 276

تحت االختبار ماركة 2120

 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك . 

""

أوسلكوب لتحديد االعطال يف الدوائرالكهربائية 277

ماركة                 العدد 1 – ناشيونال 

""

أوسلكوب لتحديد االعطال بالدوائر الكهربائية 278

ماركة            العدد 1 هيتايش .

""

جهاز تحديد شدة الضوضاء – شدة الضوضاء 279

ماركة 2232 العدد 12 - بريل واكاير بالدمنارك.

العامرةد. عقال الجوف

جهاز قياس مستوى الصوت – شدة الضوضاء 280

ماركة 2240 العدد 11 - بريل واكاير بالدمنارك 

""

megatron dl3il  
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

جهاز تحديد شدة الضوضاء – شدة الضوضاء 281

ماركة 2225 العدد 2 - بريل واكاير بالدمنارك .

معمل الصوتيات – هندسة البناء د. هاين السيد 

مرشح ملرور املوجات – يسمح مبرور املوجات 282

عند تردد معني ماركة 1617 - بريل واكاير 

بالدمنارك . العدد 1

""

جهاز تحديد جرعة الضوضاء عىل االنسان – 283

تحديد مدى تأثري الضوضاء عىل االنسان ماركة 

4445 العدد 3 

""

جهاز رستي يتكون من مرسل ومستقبل ويحدد 284

نقط الضعف والقوة يف الغرف ماركة 4419 – 

4425 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

جهاز محاكاة وقع خطوات قدم االنسان ميثل 285

حركة االنسان ووقع اقدامه

 موديل 2307 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك 

""

محلل الصويت للمباين لتحديد زمن انحالل 286

الصوت ومستوى الصوت يف املباين موديل 

4418 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

برنامج االوديون يعمل مبفاتيح تشغيل 287

وعددها خمسة مفاتيح حيث يقوم مبعالجة 

املشاكل الصوتية يف الغرف وقاعات االجتامع 

العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

مكرب الطاقة – يستخدم لتكبري املوجات 288

حت يتم االحساس بها عن طريق السامعات 

الخارجية موديل 2734 العدد 1 - بريل واكاير 

بالدمنارك .

""

مكرب الطاقة – يستخدم لتكبري املوجات موديل 289

2716 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

سامعات مثبته عىل حامل وتنرش املوجات 290

يف جميع االتجاهات – النبعاث الضوضاء يف 

جميع االتجاهات موديل 4292 العدد 1 - 

بريل واكاير بالدمنارك .

""

جهاز نبضات – مولد املوجات عىل شكل 291

النبضات العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

جهاز املوجات الثابته – لتحديد املقاومة 292

النوعية للمواد ومعامل االمتصاص لها موديل 

1630 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

جهاز – يقيس مستوى الصوت يف الغرف 294

موديل 2250 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك 

معمل الصوتيات – هندسة البناء د. هاين السيد 

جهاز قياس مستوى الصوت يف الغرف موديل 295

2307 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

معاير الصوت – ملعاينة االجهزة وضبط مدى 296

دقتها موديل 4230 العدد 4 - بريل واكاير 

بالدمنارك . 

""

يقيس 297 جهاز   – الصوت  مستوى  تحديد  جهاز 

الضوضاء وزمن اضمحالل املوجه موديل 2219 

العدد 9 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

مسجل رشائط – تشغيل النتائج عىل الجهاز 298

ومعرفة نسبة التلوث الضوضايئ موديل 7004 

العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

جهاز قياس الضوضاء وزمن اضمحالل الصوت 299

ماركة 2260 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

ميكروفون مصدر الطاقة  لعمل موافقة بني 300

امليكروفون واملكربات موديل 2804 العدد 2 - 

بريل واكاير بالدمنارك .

""

سامعات يف جميع االتجاهات تصدر الضوضاء 301

يف جميع االتجاهات موديل 4241 العدد 1 - 

بريل واكاير بالدمنارك .

""

مولد الضوضاء – يولد الضوضاء الناتجة من 302

املاكينات موديل 1405 العدد 1 - بريل واكاير 

بالدمنارك .

""

جهاز نبضات يستخدم يف تحديد زمن 303

اضمحالل الصوت يف املباين موديل 2816 

العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

مصدر الصوت – يصدر الصوت يف اتجاه 304

واحد موديل 4224 العدد 1 - بريل واكاير 

بالدمنارك .

""

مسجل الخرائط – جميع النتائج يتم الحصول 305

عليها عىل ورق موديل 2313 العدد 1 - بريل 

واكاير بالدمنارك 

""
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وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

محلل الرتدد الرقمي – النتائج تظهر عىل شاشة 306

الجهاز موديل 2131 العدد 2 - بريل واكاير 

بالدمنارك .

معمل الصوتيات – هندسة البناء د. هاين السيد 

معاير االجهزة ملعالجة جهاز 2250 و 2260 307

موديل 4231 العدد 2 - بريل واكاير بالدمنارك 

""

واجهة USB  كابل موديل 308

العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

كايبل صوتيات سبعة اطراف عرشة مرت موديل   309

                 

 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك 

""

كايبل ثاليث االطراف خمسة مرت310

 العدد 1 - بريل واكاير بالدمنارك .

""

محلل الطقس خارج املبنى – يعطي درجة 311

الحرارة والرطوبة ورسعة الهواء العدد 1 – 

ماركة بريل وكايار . 

معميل الحراريات ورسعة الهواء

مقياس الراحة الحرارية يقيس انسب حرارة 312

لالنسان العدد 4 - ماركة بريل وكايار .

"

مقياس حراري بيئي لقياس رسعة الهواء 313

ودرجة الحرارة العدد 2 

"

"بالوميرت لوزن نظام التكييف العدد 3 314

محطة رصد داخيل لقياس الحرارة ورسعة 315

الهواء والرطوبة داخل املبنى العدد 10 - تستو

"

قياس درجة الحرارة املطلقة عىل ارتفاعات 316

عالية لقياس درجة الحرارة املطلقة عىل 

ارتفاعات شاهقة موديل 511 – تستو العدد 5

"

أنو ميرت قياس الرطوبة ودرجة الحرارة 317

العدد 7 تستو . 

"

جهاز محمول لرسعة الهواء 2/410 العدد 6 318

تستو . 

"

مقياس جودة الهواء داخل املباين – تحديد 319

 iaqrae جودة الخواص داخل املباين ماركة

RAE – 1 العدد

"

مقياس التوصيل الحراري – تحديد الخواص 320

الحرارية للمواد                   العدد 1 

"
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  dsr@ud.edu.sa

ZE/0948/001   

A0/0419/D150   

605/H1  

Tk04 – Tk  



وزارة التعليم العايل 
جامعة الدمام
عامدة البحث العلمي

Minstry of Higher Education
University of Dammam

Deanship of Scientific Research

م
اسم الجهاز / الخدمة

Name of Machine/service

اسم املرشف عليها

Supervisor Name

الربيد اإللكرتوين

Email address

الهاتف

Phone

العنوان – الكلية – املركز 

Adderss-College-Center

محطة الرصد البيئي خارج املبنى – تحديد 321

درجة الحرارة والرطوبة ورسعة الهواء العدد 1 

معميل الحراريات ورسعة الهواء

محلل الطقس خارج املبنى يعطي درجة 322

الحرارة والرطوبة ورسعة الهواء العدد 1 ماركة 

بريل وكايار . 

"

مقياس الراحة الحرارية يقيس انسب حرارة 323

لالنسان العدد 4 ماركة بريل وكايار . 

"

مقياس حراري بيئي لقياس رسعة الهواء 324

ودرجة الحرارة  العدد 2 ماركة اير فلو 

"

بالوميرت لوزن نظام التكييف العدد 3 ماركة 325

اير فلو

"

محطة رصد داخيل لقياس درجة الحرارة 326

ورسعة الهواء والرطوبة داخل املبنى العدد 10 

موديل تستو 

"

قياس درجة الحرارة املطلقة عىل ارتفاعات 327

عاليه العدد 5 موديل 511 – تستو 

"

أنو ميرت قياس الرطوبة ودرجة الحرارة العدد 7 328

ماركة             – تستو

"

جهاز محمول لقياس درجة الحرارة – للحرارة 329

والرطوبة العدد 11 موديل 610 – تستو

"

قياس محمول لرسعة الهواء 2/410 330

العدد 6 - تستو

"

مقياس جودة الهواء داخل املباين – تحديد 331

جودة الهواء داخل املباين العدد 1 موديل 

IAQRAE - RAE

"

مقياس التوصيل الحراري – تحديد الخواص 332

الحرارية للمواد العدد 1 موديل 

"

محطة الرصد البيئي خارج املبنى – تحديد 333

درجة الحرارة والرطوبة ورسعة الهواء العدد 1 

DAVIS ماركة

"
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Tk04

                                 عميد البحث العلمي
د. عبدالله بن عيل األزرقي

dsr@ud.edu.sa :هاتف مبارش: 033332400فاكس: 033330390الربيد اإللكرتوين

                               وكيلة عامدة البحث العلمي
د. ابتسام بنت عبد الله السحيمي

dsr.vdf@ud.edu.sa :هاتف مبارش:  038150917فاكس: 03/8150897الربيد اإللكرتوين

                       وكيل عامدة البحث العلمي
د.عامد بن عمر الشوميي

dsr.vdm@ud.edu.sa :هاتف مبارش :033332405الربيد اإللكرتوين


