
 

 مالحظة: تنتهي صالحية هذا التصريح مع نهاية العام الدراسي الحالي على ان يتم تجديده مع بداية السنة الدراسية القادمة
 

  

  نموذج طلب تصريح دخول للمعامل البحثية

 

 ......: ............................................................................................االسم

 .......    مبنى رقم: .........................القسم: ...... ...................   الرقم الوظيفي: ....

 

 .............................................................................عنوان المشروع البحثي: .

.......................................................................................................... 

 جهة الدعم: .............................................................................................

 

 األجهزة البحثية التي سيتم استخدامها في المشروع البحثي:

1- ................................................................................................. 

2- ................................................................................................. 

3- ................................................................................................. 

4- ................................................................................................. 

5- ................................................................................................. 

6- ................................................................................................. 

 

 ارقام المعامل المطلوب استخدامها لألغراض البحثية المتعلقة بالمشروع:

.......................................................................................................... 

 

 المدة المتوقعة حتى االنتهاء من المشروع:

.......................................................................................................... 

 

 اطلعت على التعهدات المرفقة مع هذا النموذج وأوافق عليها

 

 التوقيع: ....................               اسم مقدم الطلب: ..............................     

 التاريخ: ................................



 

 مالحظة: تنتهي صالحية هذا التصريح مع نهاية العام الدراسي الحالي على ان يتم تجديده مع بداية السنة الدراسية القادمة
 

 

 تعهدات استخراج تصريح لدخول المعامل البحثية:

 

 الواقي طوال فترة زيوارتداء ال متبعة في المعاملاتعهد بااللتزام بإجراءات السالمة ال 

 تواجدي بالمعمل.

  خروج من المعمل والمتواجد بجميع الخاص بتوقيت الدخول والاتعهد بتوقيع النموذج

 المعامل البحثية.

  اتعهد بعدم مرافقة أحد الزمالء او الزائرين لدخول المعامل البحثية ممن ليس لديهم

 تصريح دخول دون أخذ موافقة خطية من اللجنة المسؤولة.

 ريح الدخول دون اتعهد بعدم استخدام أجهزة أخرى غير ما ورد في نموذج طلب تص

 لزم األمر. إذااعالم اللجنة المسؤولة وذلك لتوفير التدريب الالزم الستخدامها 

  بكتابة اسمي على كل ما يخصني من أدوات وعينات ومحاليل.اتعهد 

   اتعهد بعدم المساس بأي عينة او أدوات تخص زميل اخر دون إبالغه او اخذ االذن منه

 شخصياً.

  جهاز بحثي تم شراءه من ميزانية الجامعة او ميزانية أحد اتعهد بعدم احتكار أي

 المشاريع البحثية.

 .اتعهد بعدم نقل أي جهاز من معمل الى معمل اخر دون ابالغ اللجنة المختصة بذلك 

  اتعهد بعدم تغيير ضبط األجهزة من حيث درجة الحرارة، الرطوبة، اإلضاءة دون

تحدد التغييرات الفتة على الجهاز  عاالتفاق مع الزمالء االخرين على ذلك ووض

 .المطلوبة ومدتها

 دون الحصول على ( انسجة-حيوانات تجارب-بكتيريا-عدم ادخال أي عينات بيلوجية )دم

 (Ethical approvalاألذن الخاص باألخالقيات الحيوية )

  اتعهد باإلبالغ عن أي مخالفة قد تخل من سير العملية البحثية او التدريسية أو تضر

 لمصلحة العامةبا
 

 

 

 االسم: 

          ............................... 

 

 التوقيع بالعلم والموافقة:

 

           ............................... 

 

 



 

 مالحظة: تنتهي صالحية هذا التصريح مع نهاية العام الدراسي الحالي على ان يتم تجديده مع بداية السنة الدراسية القادمة
 

  

 التدريسيةنموذج طلب تصريح دخول للمعامل 

 

 ......: ............................................................................................االسم

 .......    مبنى رقم: .........................القسم: ...... ...................   الرقم الوظيفي: ....

 

 .................................................................................: .المقررات التدريسية

.......................................................................................................... 

 

منسق المقرر: 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 :المعمل التدريسيأهم األدوات واألجهزة التي يتم استخدامها في 

1- ................................................................................................. 

2- ................................................................................................. 

3- ................................................................................................. 

4- ................................................................................................. 

5- ................................................................................................. 

6- ................................................................................................. 

 

 :التدريسيةارقام المعامل المطلوب استخدامها لألغراض 

.......................................................................................................... 

 

 اطلعت على التعهدات المرفقة مع هذا النموذج وأوافق عليها

 اسم مقدم الطلب: ..............................                    التوقيع: ....................

 ........التاريخ: ................................

 



 

 مالحظة: تنتهي صالحية هذا التصريح مع نهاية العام الدراسي الحالي على ان يتم تجديده مع بداية السنة الدراسية القادمة
 

 :والتدريسية استخراج تصريح لدخول المعامل البحثيةتعهدات 

 

 الواقي طوال فترة زيوارتداء ال متبعة في المعاملاتعهد بااللتزام بإجراءات السالمة ال 

 تواجدي بالمعمل.

 المعمل والمتواجد بجميع  خروج مناتعهد بتوقيع النموذج الخاص بتوقيت الدخول وال

 المعامل.

  من مأو التدريسية اتعهد بعدم مرافقة أحد الزمالء او الزائرين لدخول المعامل البحثية

 ليس لديهم تصريح دخول دون أخذ موافقة خطية من اللجنة المسؤولة.

  اتعهد بعدم استخدام أجهزة أخرى غير ما ورد في نموذج طلب تصريح الدخول دون

 لزم األمر. إذالالزم الستخدامها اعالم اللجنة المسؤولة وذلك لتوفير التدريب ا

  بكتابة اسمي على كل ما يخصني من أدوات وعينات ومحاليل.اتعهد 

   اتعهد بعدم المساس بأي عينة او أدوات تخص زميل اخر دون إبالغه او اخذ االذن منه

 شخصياً.

  اتعهد بعدم احتكار أي جهاز بحثي تم شراءه من ميزانية الجامعة او ميزانية أحد

 ريع البحثية.المشا

 .اتعهد بعدم نقل أي جهاز من معمل الى معمل اخر دون ابالغ اللجنة المختصة بذلك 

  اتعهد بعدم تغيير ضبط األجهزة من حيث درجة الحرارة، الرطوبة، اإلضاءة دون

تحدد التغييرات ع الفتة على الجهاز االتفاق مع الزمالء االخرين على ذلك ووض

 .المطلوبة ومدتها

 دون الحصول على ( انسجة-حيوانات تجارب-بكتيريا-ل أي عينات بيلوجية )دمعدم ادخا

 (Ethical approvalاألذن الخاص باألخالقيات الحيوية )

  اتعهد باإلبالغ عن أي مخالفة قد تخل من سير العملية البحثية او التدريسية أو تضر

 بالمصلحة العامة.

 

 

 االسم: 

............................... 

 

 التوقيع بالعلم والموافقة:

 

............................... 

 

 

 


