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 8180 - 8102بياى بعولياث الصيانت لالجهسة الوختلفت 

8102 
 

 هبلغ الصيانت تاريخ الصيانت شركت قسن جهاز م

جهبس رذفق انخهىي  1

  B:Dيبركّ

يزكش انزًُش فً اثذبس 

انطت انزجذَذي 

 ورطجُقبرّ

نًذِ طُّ ورجذد  1/7/8118 يُذَكبلكًُذ 

 ارثع طُىاد

1011 

نًذِ طُّ ورجذد  1/7/8118 شزكّ انجًهىرَّ يُكزوثُىنىجً ورىكالف روطًا(8)  8

 ارثع طُىاد

011 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  0

 0181يىدَم 

دَجزُك  انذظبثبد انخبصّ

 )سَزوكض(

 ونًذِ طُّ 1/18/8118

 ورجذد ثالس طُىاد

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  4

  0181يىدَم 

دَجُزك  يكزت انجىدِ ثبنقُصهُّ

 )سَزوكض(

 ونًذِ طُّ 1/18/8118

 ورجذد ثالس طُىاد

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض   5

 0181يىدَم 

دَجُزك  كُززول انجزَبيج انذونً 

 )سَزوكض(

ونًذِ طُّ  1/18/8118

 ورجذد ثالس طُىاد 

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  6

 0181يىدَم 

 دَجُزك  يزكش االثذبس انطجُّ 

 )سَزوكض (

ونًذِ طُّ  1/18/8118

 ورجذد ثالس طُىاد 

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض   7

 0181يىدَم 

 دَجزُك  يكزت ايٍُ انكهُّ 

 ) سَزوكض(

1/18/8118 

 ونًذطُّ ورجذد ثالس طُىاد

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  8

 0181يىدَم 

انجذىس انطجُّ ثبنًجٍُ 

 االداري 

دَجُزك 

 )سَزوكض(

ونًذِ طُّ  1/18/8118

 ورجذد ثالس طُىاد 

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  9

 0181يىدَم 

يزكش االثذبس انطجُّ 

 ثقظى انجبثىنىجُب 

 دَجزُك 

 )سَزوكض(

1/18/8118  

ونًذِ طُّ ورجذد ثالس 

 طُىاد

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض   11

 0181يىدَم 

دَجزُك  انًُكزوثُىنىجٍ

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد 

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  11

 0181يىدَم 

دَجزُك  االيزاض انجهذَّ 

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد 

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  18

 0181يىدَم 

دَجزُك  االشعّ انزشخُصُّ 

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  10

 0181يىدَم 

يكزت وكُم انكهُّ 

 نهذراطبد انعهُب 

 دَجزُك

 )سَزوكض ( 

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد 

1280 

كُُّ رصىَز سَزوكض يب 14

 0181يىدَم 

يكزت وكُم انكهُّ 

 نشئىٌ انطالة

دَجزُك 

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  15

 0181يىدَم 

يكزت كُززول انظبعبد 

 انًعزًذِ

دَجزُك 

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

1280 

يبكُُّ رصىَز سَزوكض  16

 0181يىدَم 

يزكش انًؤرًزاد 

 )انًبكُُّ انصغزي(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118 دَجزُك )سَزكض( 

 ثالس طُىاد

1280 

دَجزُك  كُززول شئىٌ انطهجّ انّ رصىَز سَزوكض 17

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

2061 

دَجزُك  يكزت عًُذ انكهُّ انّ رصىَز سَزوكض 18

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

2061 
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 هبلغ الصيانت تاريخ الصيانت شركت قسن جهاز م

 

قظى انشئىٌ انعبيّ  انّ رصىَز سَزوكض 19

 ثبنقُصهُّ

 دَجزُك

 )سَزوكض (

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

2061 

دَجزُك  قظى االطزذقبقبد انّ رصىَز سَزكض  81

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

2061 

ثبنًجٍُ ادارِ انزىرَذاد  انّ رصىَز سَىكض  81

 االكبدًٍَ

 دَجزُك

 )سَزوكض (

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

2061 

يزكش انًؤارًزاد  انّ رصىَز سَزوكض 88

 )يبكُُّ كجُزِ(

دَجزُك 

 )سَزوكض(

نًذِ طُّ ورجذد  1/18/8118

 ثالس طُىاد

2061 
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8102 
 

 هبلغ الصيانه تاريخ الصيانه شركه قسن جهاز م

انطت انزجذَذي يزكش  غظبنّ 1

 االثذبس

نًذِ طُّ ورجذد  18/8119 انًًُ

 نًذِ ارثع طُىاد

2011 

نًذِ طُّ ورجذد  1/7/8119 انًًُ يُكزوثُىنىجً (-81دَت فزَش) 8

 ارثع طُىاد

2111 

0 Bact /Alert 

202 cru 028 -C.C C.R  

 Bloشزكّ  يُكزوثُىنىجً

merleux 

طُّ  نًذح 1/18/8119

 ورجذد ارثع طُىاد

10128 

 يبكُُّ رصىَز سَزوكض 8 2

 d125يىدَم 

 198111 نًذِ ثالس طُّ   1/11/8119 دَجزُك غزفّ االيزذبَبد
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8181 

 
 هبلغ الصيانه تاريخ الصيانه شركه قسن جهاز م

1 ATS  يجًُ يزكش

 انًىارًزاد

دَظكفزي العًبل 

 انكهزويُكبَُكب

18/8181 11811 

8 *Tissue em bedding 

centre kedee . 

 *Cooling plate (ctyo- 

console) kedee . 

*Tissue conserving 

table kedee .  

*WATER BATH NS 

BIOTIC . 

*WATER BATH NS 

BIOTIC .  

*OVEN NS BIOTEC 

.  

 

نًذِ طُّ ورجذد  1/6/8181 ثبَىرك انجبثىنىجً

 نًذِ ارثع طُىاد

0011 

0 Vlter2 model 

compact Serial No 

:14212 

 Blomerieux انًُكزوثُىنىجً

EGYPT 

نًذِ طُّ ورجذد  1/2/8181

 نًذِ ارثع طُىاد

10111 

4 Red line by blnder 

Model no .R153 

انًًُ نالجهشِ  انجبثىنىجً

 انعهًُّ وانطجُّ

نًذِ طُّ ورجذد  1/1/8181

 وارثع طُىاد

2211 

5 (2)Leica microtome 

model rm2235 . 

(1)Leica microtome 

model rm2 125rts .  

 

 

ركُىطبَُذ نالجهشِ  انجبثىنىجٍ

 انعهًُّ وانجصزَّ

نًذِ طُّ ورجذد  1/9/8181

 نًذِ ارثع طُىاد

12000 

6000 

6 Cryostat mev el 

180015  

انذنزب نهخذيبد  انجبثىنىجٍ

 انعهًُّ

 10960 نًذِ عبو 1/11/8181

نًذِ طُّ ورجذد 1/7/8181 شزكّ انًٍُ انًُكزوثُىنىجٍ فزٌ رعقُى اَطبنٍ 7

 طُّ

800 

نًذِ طُّ ورجذد  0/8181 شزكّ انًٍُ يزكش االثذبس انطجُّ دَت فزَشر 8

 ارثع طُىاد 

2111 

 7811 نًذِ طُزبٌ 1/2/8181 شزكّ انًٍُ انًُكزوثُىنىجٍ novaاورىكالف يبركّ  8 9

نًذِ طُّ رجذد  1/8/8181 شزكّ انُىر انطجُّيزكش االثذبس  يذطّ انزعقُى وانزقطُز  10

 ثالس طُىاد

08818 

ثُذ انذُىاَبد انزجبرَّ  11

 انصغُزِ

يزكش اثذبس انطت 

 انزجذَذٌ

انشزكّ انًزذذِ 

 نهًعذاد انعهًُّ

نًذِ طُّ  1/11/8181

 ورجذد ارثع طُىاد

82111 

ورجذد نًذِ طُّ 1/0/8181 شزكّ انًٍُ انًُكزوثُىنىجٍ اورىكالف َبثبٍَ 18

 ارثع طُىاد

0111 
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 هبلغ الصيانه تاريخ الصيانه شركه قسن جهاز م

نًذِ طُّ ورجذد  1/0/8181 شزكّ انًٍُ انًُكزوثُىنىجٍ اورى كالف َبثبٍَ  10

 ارثع طُىاد

0111 

12 *Tissue embedding 

centre kedee 

*Cooling plate (ctyo 

– console ) kedee  

*Tissue conserving 

table kedeer  

*Water bath ns biotic  

*Water bath ns biotic  

*Oven ns biotec 

نًذِ طُّ ورجذد  1/6/8181 ثبَىرك انجبثىنىجً

 ارثع طُىاد

0011 
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8180 
 هبلغ الصيانه تاريخ الصيانه شركت قسن جهاز م

نًذِ طُّ  1/2/8181 انًًُ يُكزوثُىنىجٍ (جهبس رقطُز يعًم انذرٌ 8)  1

ارثع  ورجذد نًذِ

 طُىاد

8111  

 sordina458جهبس رعقُى اَطبنً  8

 

يزكش االثذبس 

 انطجُّ

نًذِ طُّ  8181/8181 كُزيُذ

 ورجذد ارثع طُىاد

18111 

اثً قُز نهصُبعبد  انزشزَخ ركُُف يزكشي  3

 11انهُذطُّ يصُع 

 انذزثً

نًذِ طُّ  1/1/8181

 ورجذد ارثع طُىاد

01111  

2 Cryostat mev el 180015  ً10960 نًذِ طُّ 1/11/8181 انذنزب نهخذيبد انعهًُّ انجبثىنىج 

انعبنًُّ نالرصبالد    0

 انهُذطُّ

نًذِ  8/0/8181

 عبيٍُ

8111  

يبكُُّ رصىَز يبركّ شبرة 0 6

 mx-m850*3يىدَم 

انًزذذِ نًهًبد  غزفّ ايزذبَبد

 انًكبرت

 110211 نًذِ طُّ 1/2/8181

 safty cabinftجهبس  7

lamilplus13classil bio 

نًذِ طُّ  1/1/8181 يُزج يُذ يُكزوثُىنىجً

ورجذد نًذِ ارثع 

 طُىاد

0111  

َبشُىَبل ركُىنىجٍ  انجبثىنىجٍ  lisجهبس  9

 نهجزيجُبد

نًذِ طُّ  82/0/8181

ورجذد نًذِ ارثع 

 طُىاد

10000  

انّ رصىَز يبركّ رَكى يىدَم  10

DD4450 

انًزذذِ نًهًبد  انًطجعّ

 انًكبرت

نًذِ طُّ  1/2/8181

 ورجذد ارثع طُىاد

08111  

 Tissue Processorجهبس  11

Slee/S.N:k190062 

نًذِ طُّ  10/6/8181 انذنزب نهخذيبد انعهًُّ انجبثىنىجً

 ورجذد ارثع طُىاد

12111  

اثً قُز نهصُبعبد  انزشزَخ ركُُف يزكشي  12

 انهُبدطُّ

نًذِ عبو  1/1/8181

ورجذد نًذِ ارثع 

 طُىاد

01111  

اَجٍ يُذَكب  انًُكزوثُىنىجٍ يُكزوطكىة اونًُجض 8 13

نهًظزهشيبد انطجُّ 

 وانعهًُّ 

طُّ ورجذد  11/8188

 ارثع طُىاد

 اصالح  8011

 صُبَّ 8211

-BINDERSN11دضبَّ  12

15B31َّاصالح وصُب 

اَجٍ يُذَكب  انًُكزوثُىنىجٍ 

نهًظزهشيبد انطجُّ 

 وانعهًُّ 

طُّ ورجذد  11/8188

 ارثع طُىادنًذِ 

 اصالح  811

 صُبَّ 1111

اَجٍ يُذَكب  انًُكزوثُىنىجٍ دضبَّ اصالح وصُبَّ  8  10

نهًظزهشيبد انطجُّ 

 وانعهًُّ

طُّ ورجذد  11/8188

 نًذِ ارثع طُىاد

نالصالح  1611

 نهصُبَّ  8111

 PHاصالح وصُبَّ جهبس  16

METER  

انًٍُ نالجهشِ  انًُكزوثُىنىجٍ

 انعهًُّ وانطجُّ

طُّ ورجذد  11/8188

 نًذِ ارثع طُىاد

2111 

 نالصالح 

011 

 نهصُبَّ

17 VORTEX    َّانًٍُ نالجهشِ  انًُكزوثُىنىجٍ ا صالح وصُب

 انعهًُّ وانطجُّ 

طُّ ورجذد  11/8188

 نًذِ ارثع طُىاد

نالصالح  1701

1011 

 نهصُبَّ 

 جهبس رقطُز 8  18

 صُبَّ

انًٍُ نالجهشِ  انًُكزوثُىنىجٍ

 وانطُجّانعهًُّ 

طُّ ورجذد  11/8188

 نًذِ ارثع طُىاد

 صُبَّ 8111
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 هبلغ الصيانه تاريخ الصيانه شركت قسن جهاز م

انخ رصىَز  19عقذ صُبَخ نعذد  97

 سَزوكض

رجذأ أعًبل انصُبَخ يٍ  شزكخ دَجٍ رك  أقظبو يخزهفخ ثبنكهُخ

نًذح ثالس  9/6/0209

 أعىاو 

 صُبَخ  33222

طُززاالد  1عقذ صُبَخ نعذد  02

 ثبنكهُخ 

انشزكخ انعبنًُخ  يزكش انًؤرًزاد 

 نالرصبالد انهُذطُخ 
يذح انصُبَخ طُزٍُ 

 3/0209/ 0ثذاَخ يٍ 
2753  

اصالح َظبو االَذار ضذ انذزَق  09

 ثبنًجًُ 
االكبدًٍَ انذور 

 انظبدص
انشزكخ انًزذذح 

 نالَظًخ واالرصبالد 
 4يذح ضًبٌ االصالح 

شهىر أيز رىرَذ 

جبرٌ  92/0209

 انزظهُى 

9222  

اصالح يُظىيخ انزكُُف انًزكشي  00

 انجشء انخبص ثبنكجبص 
ثًزكش أثذبس 

انطت انزجذَذي 

 يعًم انُبَى 

انهُئخ انقىيُخ نالَزبج 

 انذزثً 
 يذح االصالح

ضًٍ عقذ انصُبَخ أيز 

رىرَذ ثزبرَخ 

7/7/0209 

93222 

عًهُخ اصالح داخم يُظًىيخ  01

 انزكُُف انًزكشي 
أثذبس ثًزكش 

انطت انزجذَذي 

 يعًم انُبَى

انهُئخ انقىيُخ نالَزبج 

 انذزثً
 يذح انضًبٌ االعًبل 

 شهىر  4

جبري  92/0209

 انزظهُى 

01249022  

شزكخ أكظجٍُ  انًُكزوثُىنىجً أجهشح ركُُف  1عقذ صُبَخ  02

 نهًقبوالد وانزجبرح
يذح عقذ انصُبَخ طُخ 

طُىاد      2ورجذد ل

  9/92/0209اثزذاء 

 طُىَب 722

ثًٍُ  0,  9ثًذرج  اصالح أجهشح انزكُفبد انًزكشَخ  03

 انذورَبد 

شزكخ أكظجٍُ 

 نهًقبوالد وانزجبرح
يذح ضًبٌ االعًبل 

 طُخ
أيز رىرَذ ثزبرَخ 

95/92/0209  

27255  

 

يجبَُخ غُز  9/7/0209ثذاَخ يٍ  شزكخ ثبفبرَب  ثجًُع أقظبو انكهُخ  عقذ صُبَخ أجهشح دزَق  04

شبيم قطع 

 انغُبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


