جامعة طنطا

Tanta University

المعمل المركزي

Central Laboratory

أمر تشغيل
جهاز تحليل االحماض االمينية
Amino Acid Analyzer
السيد األستاذ الدكتور  /المشرف على المعمل المركزى – جامعة طنطا
تحية طيبة وبعد
برجاء التكرم بالموافقة على إجراء القياسات والتحاليل علي جهاز تحليل االحماض االمينية بطريقة : Physiological
Sample type:Urea.

Plasma.

Spinal cord’s fluid.

Tissue extract.
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تتعهد كلية  /مؤسسة ……… ……………….……………………………………..……………………………………..بدفع قيمة القياسات  /التحاليل عن طريق :
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االستاذ الدكتور  /السيد ابراهيم سالم

شارع الجيش مبنى مطابع الجامعة بجوار مستشفى الصحة النفسية

1
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جامعة طنطا
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المعمل المركزي

Central Laboratory

أمر تشغيل
جهاز تحليل االحماض االمينية
Amino Acid Analyzer
السيد األستاذ الدكتور  /المشرف على المعمل المركزى – جامعة طنطا
تحية طيبة وبعد
برجاء التكرم بالمواف قة على إجراء القياسات والتحاليل علي جهاز تحليل االحماض االمينية بطريقة الهيدروليزيت " " Hydrolysate
العينة يجب ان تكون:
 العينة تكون Dry fine powder وزن العينة ال يقل عن  1جرامسعر العينة الواحدة
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نقدا ً  /شيك باسم – مشروع تحديث المعمل المركزي  -جامعة طنطا.
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