
 

 

1الصفحة  من   2                        

 

بحثية عينة فحصطلب نموذج     

 صدار: األول رقم اإل
1استالم  م04/10/2021صدار: تاريخ اإل  

التعديل عليها ومملوكة لمختبر البحث المركزي زالوثيقة معتمدة ال يجو هذه  

 

            Applicant details  (الباحث/ة)يعبأ من  بيانات مقدم/ة الطلب           :Order details              وحدة استالم العينات( خاص)بيانات الطلب 

 اسم مسجلة الطلب: 

Enterd by: 

  االسم:  

Name: 

 :قم الطلبر ......-2022

Order NO: 

  :الجامعة/ الكلية  

University/College: 

    االستالم:تاريخ  __/___/______

Received:  

   التخصص:  

 Speciality :  

 االعتماد:تاريخ  ______/___/__

Approved: 

 الدرجة العلمية:  

Academic Degree: 

 
 التكلفة االجمالية

Total Cost: 

خارج الجامعة □داخل الجامعة          □      

□ KSU-Member  

□ Non KSU-Member 

 مكان العمل: 

work place: 

  .Mobile Noرقم الجوال:  

   :E-mailالبريد االلكتروني:   

   ذكر 

Male   

 أنثى   

Female  

   الجنس:

Gender:             

Project details:                                                                                                                   (الباحث/ة)يعبأ من  :البحث تبيانا 

Researcher:  
 Faculty        Graduate Students       

 Researcher 

 
  تدريس ةعضو هيئ       طالب/ة     الباحث: باحث 

Type of study:  Research project            Thesis                                

 Others, Specify 

  مشروع بحثي          رسالة      خرى أ

......... 
 

 نوع الدراسة:

Project title: 

 

 عنوان البحث:

Aim of the 
Project:  

 

 هدف/أهداف البحث:

IRB Approval                                                                                              (الباحث/ة)يعبأ من  :العلمي خالقيات البحثلجنة أموافقة  

Reg. No:  
  

 :رقم التسجيل

Date of Rag:    التسجيل تاريخ: 

Copy of IRB 
Approval 

Not attached            Attached  الرجاء تعبئة االقرار()غير مرفق                   مرفق      
نسخة من اعتماد 

IRB 

Information Sample Details:                                                                                                                 :يعبأ من الباحث/ة(تفاصيل الطلب(  

Name of Instrument:  

 

 اسم الجهاز:

Number of Sample: 
 

 عدد العينات:



 

 

2الصفحة  من   2                        

 

بحثية عينة فحصطلب نموذج     

 صدار: األول رقم اإل
1استالم  م04/10/2021صدار: تاريخ اإل  

التعديل عليها ومملوكة لمختبر البحث المركزي زالوثيقة معتمدة ال يجو هذه  

Examination Requested:                                                                                                                      :(الباحث/ة )يعبأ منالفحص المطلوب  

 المغناطيسيالكيمياء والرنين قسم 

Chemical Analysis& NMR 
 

 الكيمياء الحيوية والبروتيناتقسم 

Biochemistry & Proteomic 
 قسم الوراثة
Molecular 

 قسم االنسجة والخاليا

Tissues &cells 
حياء الدقيقةاألقسم   

Microbiology 
المجاهر االلكترونيةقسم   

Electron Microscopy 

 Chemical Analysis 

 NMR 

 Biochemistry 

 Proteomic 

 Flow cytometry 

Molecular 
Genetics 

 Cellular 
Genetics 

 Tissue Culture  

Tissue Processing  

 Stem Cells 

  SEM 

 TEM 

 CLSM 

 

 يعبأ من الباحث/ة(): قرار مقدم/ة الطلبإ

  ي البتعهد أ
ي حال ا ة/ احثبـأن 

ي اتخاذ ال  البحث مختب  لك تضح خالف ذلك، يمالرئيسي لهذا البحث وف 
 جراء االزم. المركزي الصالحية ف 

   عىل موظفات المختب  أو األجهزة أ تعهد بأن العينة الموضحة بياناتها أعاله ال تشكلأ 
ً
. خطرا  و الظروف البيئية للمختب 

   ي لمختب  البحث المركزي وأتعهد باالتم االطالع عىل اللوائح والسياسات لقبول العينات وذلك من خالل الموقع اال
ون  م بها وما خالف ذلك البر  لكبر

 سيتم إيضاحه للقسم المختص. 

   ي البحثية خالل مدة زمنية ال تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريــــخ استالم أ
م باستالم عينانر ي التعامل مع العينات بما يراه لبر 

النتائج، وللمختب  الحق ف 
 وفق الضوابط الداخلية للنظام.  ا مناسبً 

   ي أوعيتها الخاصة والمحافظة
م بوضع الكيماويات ف  ي مختب  ال ألبر 

اطات السالمة ف  بالمدينة الجامعية  لمركزيا بحثعىل بيئة آمنة باتباع اشبر
 للطالبات. 

ي المختب   
وتوكول المعتمد ف  ي تحضبر العينة ومعالجتها حسب الب 

 أرغب ف 

                                                                                 نعم   ( وتوكولإيجب ال  (رفاق الب 

Applicant Signature: 
 

  
 

 الطلب:توقيع مقدم/ة

Date:     __________/___/___ 
 

 ___/___/__________ التاريخ :  

القسم المختص( خاص ب) بيانات ومرئيات القسم:                                                                                                                              

Name of Tech:  جراء الفحص:اسم الفني المسؤول عن إ 

   عىل الئحة قبول العينات .  اطالع الباحث/ةتم التأكد من 

   بحسبتم التواصل مع الباحث/ة وسيتم تحضبر العينة ومعالجتها : 

   . ي المختب 
وتوكول المعتمد ف   الب 

  وتوكول المرفقحسب  تم ابالغ الباحث/ة بالمالحظات التالية: وقد  الب 
 
 
 
 
 

  ateD eceivedRSample:  ___/___/__________                                           ___/___/__________         ستالم العينات:اتاريخ 

 ateD Result Submission :  ___/___/__________                                   __/__________      ___/_        تاريخ تسليم النتائج:  

 Cost Analysis:                                                                                                                                               تكلفة الفحص:  

Technician Signature: 
 

  
 

 :الفنية المسؤولةتوقيع 

Date:       __________/___/___   
 ___/___/___________ التاريخ :  

 
 
  

م إدارة المختب  بأن جميع المعلومات المتعلقة بنتائج البحث سيتم التعامل معها كمعلومات رسية ولن يتم استنساخها أو الكشف عنها   
ألي شخص أو جهة ليس لديها تلبر

ي الوصول
ـــح من الباحث/ة. إإىل هذه المعلومات إال من خالل  الحق ف   ذن أو ترصيـ

 


