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   دور الباحث

 خاصية النسخ واللصق ماحاجة باستخدديدة عند اليتم إضافة خانات ج 

 

 طلب تمويل مشروع بحثيحسب نموذج  عربي / إنجليزي(وأهميته )نبذة عن خلفية البحث العلمية 

 

 طلب تمويل مشروع بحثيحسب نموذج  أهداف البحث )عربي/ إنجليزي(

 

 

 منهجية البحث )عربي / إنجليزي(

  :لبحثالرجاء تحديد التالي في منهجية ا

  Study design  البحث  جيةمنه
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  يةالبحث
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and location 

of recruiting 
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ا المسموح له
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 البحث
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research 

subjects 

خصائص الفئة 

المستثناة من 

االشتراك في 

 البحث
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 collection المعلومات

تحليل ية كيف

 النتائج

 Procedure of 

data analysis 

 

 ؟دعم مالي يتطلب البحثهل 

: التقدم إليها للدعمأو سيتم الجهة التي تم أو  نعم / اذكر الجهة الداعمة

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

 ال 

 

 هل هناك أو سيكون هناك اي منافع مادية للباحث أو تضارب مصالح مع الباحث متعلقة بالدراسة؟

 : ..............................................................................أذكرهانعم / 

 ال 

 ن في البحث تحت إحدى هذه الفئات؟وهل يصنف المشارك

 ردنيةعة االالجام واوظفطلبة أو م 

 18و يافعين تحت سن أأطفال 

 األشخاص الذين يعانون من صعوبات عقلية، تعلم، أو تواصل خاصة أو احتياجات وذو

 المرأة الحامل 

 األهلية القانونية بسبب المرض النفسي  وافاقد

 كبار سن في دور المسنين 

 أشخاص تحت الحجز القضائي أو األمني

 )نية )مثل مدمني المخدراتال غير قانورطون في أعماشخاص متو

 

 ال
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 عينات بشريةجمع التي تتضمن  البحوثعن معلومات 

 

 (الخ)مثال عينات دم، أنسجة، لعاب،  أفرادمن سوائل أو أنسجة بشرية عينات تشمل ال

  منها؟ وما الغرضما هي طبيعة العينة   .1

 المشاركينمن العينات  بجمعمن سيقوم   .2

 ه؟ما هي مؤهالتو

 

ومكان العينات  جمعما هي طريقة   .3

 التجميع؟ 

 

  وحفظها؟أين سيتم تحليل العينات   .4

 سيكون هناك أي حاجة لدعمهل هناك   .5

 تحليل وحفظ العينات؟ و جمعمالي ل

 ال  

 داعمة:اذكر الجهة ال /نعم    

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

ات التي ستطلع على نتائج ة/الجهما هي   .6

 وصاتالفح

 

ما هو مصير العينات بعد االنتهاء من   .7

 البحث؟

 

 علىأي خطر يمكن أن يتشكل هل   .8

 ؟العينات جمعمن المشاركين 

 

كين عند هي إجراءات الحماية للمشار ما  .9

، )غذاء، عصير ؟أو بعد جمع العينات

 (الخ

 

10.  

سيكون هناك أي حاجة لمكافأة أو  هل

 تعويض للمشاركين؟

 ؟ال   

 اذكر الجهة الداعمة: /نعم    

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

هل سيتم أخذ موافقة خطية من   .11

في البحث على أخذ  لمشاركينا

 العينة/العينات؟

 ال تقتضي إجراءات البحث ألخذ موافقة خطية. و السبب هو: 

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

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

 في البحث. لمشاركيناأخذ موافقة خطية من سيتم  ،نعم 

 .كشارالمالمطلوبة من معلومات اليرجى إرفاق النموذج للموافقة الخطية مع 

من سيقوم بشرح مع ذكر الحصول على موافقة المشارك ألية يرجى تفصيل

 ...........................................................................................النموذج؟

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

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

 تؤخذ موافقات أولياء األمور؟ ن، هل سون قاصروكان المتطوعفي حال 

 ال   

 نعم    

 .كالمشارالمطلوبة من معلومات اليرجى إرفاق النموذج للموافقة الخطية مع 

من سيقوم بشرح مع ذكر يرجى تفصيل ألية الحصول على موافقة المشارك

 ...........................................................................................النموذج؟

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

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

في حال ما هو اإلجراء الذي سيتم اتخاذه   .12

 ظهور مؤشر سلبي إلحدى العينات؟ 

 

13.  

هل يتطلب أخذ العينات طلب )أو هناك( 

 موافقات من جهات أخرى؟ 

 ال   

 كيف سيتم تأمينهاأذكرها ونعم،    

................................................................................... 
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 الموافقة المستنيرة على المشاركة في البحث

Consent for the Agreement in participation in research 
 معلومات تمأل بواسطة الباحث 

  عنوان البحث

  ف من البحثالهد

  جراء البحثالمكان الذى سيتم فيه إ

المدة الزمنية المتوقعة لمشاركة 

 المشارك فى البحث

 

  وصف موجز لطريقة إجراء البحث

  الفوائد المتوقعة من إجراء البحث

المخاطر / التأثيرات السلبية المحتمل 

 حدوثها

 

  اسم الباحث 

 طرق التواصل مع الباحث 

 د الكترونىتليفون / بري

 

 

،  لشخصيةاتم المحافظة على السرية التامة فيما يتعلق ببيانات ومعلومات المشارك السرية والخصوصية : سي

 ولن يطلع عليها سوى الباحث الرئيسى وتستخدم فقط ألغراض البحث العلمى

ك وكذلك من حقحقوق المشارك : المشاركة فى هذا البحث طواعية ، ومن حقك االمتناع عن المشاركة ، 

ات معلوم بداء أسباب ، ولن تكون عليك أى عواقب سلبية ، وسوف يتم إعالمك بأىاالنسحاب فى أى وقت دون إ

 أو نتائج ترغب فى معرفتها وتظهر من خالل البحث 

 

 

 توقيع الباحث                                                                يعتمد ..،،

 

 عضو اللجنة                            ..........                           ...........
 


