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التحليل الكيميائي
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الوراثة الخلوية
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علم البروتين
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ENDORSEMENT
I, the researcher, above, have confirmed that the
technician has made it clear, that the specimens do not
meet the required examination specifications, and there
is no objection to conducting the analysis without any
responsibility of the central laboratory
Accordingly,
the
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I pledge that the specimens required for examinations
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devices, or laboratory environment.
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I pledge to receive my specimens within a period of time
not exceeding seven working days from the date of
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اتعهد باستالم عيناتي البحثية خالل مدة زمنية ال تتجاوز سبعة ايام عمل
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.األجهزة البحثية أو بيئة المختبر
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.السالمة بالمختبرات
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