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 الصف: _______________  _____________________________________ _  :اسم المشارك (1

 _________________   الهاتف: _________________________________ ____  :يالبريد اإللكترون

 ___ _______________________________________________________________  عنوان المشروع: (2

 ________________   :__________________________________________ هاتف المدرسة ة:اسم المدرس  (3
 

 ___________________________________________________________________  عنوان المدرسة:
 

 _________________________ هاتف / بريد إلكتروني:___________________________  :مشرف المشروع (4
 

 ______________ تاريخ البدء     ال  نعم      ( SRC/IRBمن )  مسبقة ة ستوجب موافقروع يهل المش (5

 ال نعم     لمشروع العام الماضي؟   استمرارلمشروع هل ا (6

 إذا كانت اإلجابة بنعم:

 مشروعخطة ال   ملخص المشروع : التالية  العام الماضي  وراقأ أرفق -أ

 . (7) المشاريع المستمرةنموذج  في   عن مشروع العام الماضي ا  م والذي جعله مختلفالجديد في المشروع لهذا العا ماوضح  -ب

 :((الشهر / اليوم / السنةيجب أن يحدد )) و جمع المعلومات الحالية السنةتجارب  (7

 ___ ______________ : )شهر/يوم/سنة( تاريخ االنتهاء من التجربة______________________تاريخ البدء بالتجربة: 

 

 :(حدد كل ما ينطبق عليهاء تجاربك ؟ )ستقوم بإجرن أي (8

  ثابحأمركز           المدرسة    قل         حال          المنزل  أخرى: _____________________ 

 غير المدرسة: فيها  الجهات التي تم إجراء المشروع عناوينأسماء وباذكر قائمة  (9

ــ  :الجهة  سما ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ         ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   العنوان:   ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

ــ                  ــ   ــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الهاتف:    ــــــــــــــــــ

 

 هذا النموذج.، ومن ثم أرفقها مع باإلطالع على تعليمات كتابة خطة المشروع أكتب خطة المشروع (10

 

 بعد تنفيذ التجربة.مطلوب لكافة المشاريع  ملخص المشروع (11

 

 

 

 

 

 

 (1A) للمشارك المراجعة نموذج

 عج إلزامي لكل مشروهذا النموذ
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 .صفحةفي كل  ارككما يجب كتابة اسم المش ،(1A) لمشاركل نموذج المراجعةب طة المشروعخ يجب ارفاق

 :المشاريع يجب أن تتضمن التاليلكافة  المشروع خطة

 .يعالجها المشروعسمشكلة التي  التحديد و السؤال أ . أ
 . الفرضيات / النتائج المتوقعة األهداف /  .ب
  (.ميع المشاريع عند كتابة خطة المشروععتبر مهمة وإلزامية لكل لجالتالية ت)النقاط  وصف تفصيلي لإلجراءات . ج

 .لجمع البياناتاإلجراءات وتصاميم التجربة التي ستستخدم ر بالتفصيل جميع ذكا جراءات:اال •
 .ة للمشروعمشكلة أو الفرضية األساسيلإلجابة عن ال وذلكتحليل البيانات ل التي ستستخدم طريقةال شرحا :تحليل البيانات •

   للخلفية العلمية. التي استخدمت (مواقع انترنت علمية، كتب، مقاالت)على األقل مراجع موثقة  5يجب كتابة  :المراجع .د
 حماية الحيوان. ومتخصصا  في  معتمدا  مرجعا   يتضمن يكون أحد المراجع فيجب أنإذا كنت تنوي استخدام حيوانات فقارية 

 .العلمية في خطة المشروع المراجع موحدا  لكتابةاستخدم نموذجا   -
  .ع على الدليل اإلرشادي للمشاركنأمل االطالة، يالمعتمدة لكتابة المراجع العلمو الصحيحة  إلتباع الطريقة -

 

 :دراجها في خطة المشروعإل ةفي حالة الحاجألي عناصر اضافية معينة  بمشاريع خاصة أدناه رشاداتإلا 4-1النقاط من 
 :ةبشريال ناصرعال -1

،  نساء )أطفال، ئة: ذكر أو انثى، الجنسية(، وحدد الف ، الجنسمن حيث : )العمر صف كل من سيتطوع للمشاركة في المشروع :  المتطوعين  •
 . (االحتياجات الخاصة ، ذوي سجناء، حوامل

 هم للمشاركة؟ ت دعوتم ؟ وكيف ست المتطوعينكيف ستحصل على : االستقطاب )الدعوة للتطوع(  •
  عدد ما و كل متطوع ؟ لار؟ ما المدة المحددة ، أم اختب رأي ؟ هل ستستخدم استبانات، استطالعات قيام بهال المشاركينلب من ما الذي سيط: اآللية  •

 ؟ )تكرار التجربة( تكرار مشاركته مرات 
 تقييم المخاطر:  •
من   يمكنك الحد وكيف   ؟( الخ ..مدة الزمنية ال، قانونية  ،، اجتماعيةنفسية)جسدية،  المتوقعة أو احتمالية تضرر المتطوعين المخاطرهي ماالمخاطر:  •

 هذه المخاطر؟ 
 ؟ المشارك للمتطوعلمجتمع أو ل فوائد  أي اذكر :الفوائد  •
سرية أم   تبيانات تعريفية )األسماء، أرقام الهواتف، تواريخ الميالد، البريد اإللكتروني(؟ هل ستكون البيانا أيجمع يتم هل س: الخصوصيةحماية  •

، صف كيف  الهوية معروفة؟ إذا كانت  يف سيتم جمع المعلومات بدون تحديد الهوية ك حدد  غير محددة الهويةإذا كانت  ؟  غير محددة الهوية
 ؟ ه البيانات عند االنتهاء من المشروعأين ستحفظ البيانات؟ من سيتمكن من الوصول إلى هذه البيانات؟ وماذا ستفعل بهذ ستحافظ على سريتها؟

تبين لهم أن مشاركتهم   وكيف ؟  عمله ي سيطلب منهمذ لا ؟ مامن المشروع عن الهدف المتطوعين ستخبر  كيف صف :  الخطية  لموافقة ا طلب  •
 ؟ ولهم األحقية في االنسحاب في أي وقت ،تطوعية
 

 :الحيوانات الفقارية -2
 . بالتفصيللفقارية ثم قدم مبررات استخدام الحيوانات ا   ،ريةالحيوانات الفقعن اعوضا  استخدامها  الممكن البدائلجاز ي بإ ناقش •
 . من المشروع ير المحتمل ث التأاإلضافة العلمية أو وضح  •
 . المستخدمة  اإلجراءات صل كافة ف •
 . الحيوان خالل التجربة التي قد يتعرض لها واإلصابات ، األلم ،اإلجهادللحد من  التي ستتبع اإلجراءات اذكر  •
 وكذلك الجرعة الدوائية المستخدمة على الحيوانات. خدمة، للمواد المست  الكيميائي التركيز كمية أو نسبة اذكر بالتفصيل •
 . الخ..)من أين حصلت على الحيوان؟( والمصدر  ،والعمر  ،والجنس ، والساللة ،والفصيلة  ،اد الحيواناتأعد ذكر بالتفصيلا •
 . في المشروع الحيوانات  معين من عدداستخدام مبررات أذكر  •
 . حيوانلبا والعناية اليومية  ،المراقبةو ،صف المسكن •
 (. أو خطر ما  الحيوان دون تعريضه ألي ضرر من الحيوان بنهاية المشروع. )االستغناء عن  اآلمنة التخلصصف آلية  •

 

 :لعوامل البيولوجية شديدة الخطورةا -3
 . األمان الحيوي وتحديد المستوى المناسب مستوىاإلجراء المتبع لتقييم صف  •
 . .. مصدر الخاليا الخ ،مصدر العواملحدد  •
 جراءات الحماية وسبل الوقاية للحد من المخاطر. صف إ •
 . لموادا فائضسبل التخلص من   ناقش •

 

 :المواد الكيميائية واألنشطة واألجهزة الخطرة -4
 .النتائجأذكر و ، المخاطر تقييممستوى  صف إجراء •
 . ستخدمةالجرعة الدوائية الم وكذلك ،التركيز الكيميائي للمواد المستخدمةكمية او نسبة اذكر بالتفصيل  •
 . صف إجراءات الحماية وسبل الوقاية للحد من المخاطر •
 . المواد  فائض لتخلص من ا إجراءات صف  •

 خطة المشروع كتابة تعليمات 
 (1A) للمشارك متكاملة بنموذج المراجعة رفاق خطة مشروعيجب إ

 


