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 وأولياء األمور: المشاركينيستكمل من قبل  أنيجب  .1

a. المشارك إقرار: 

 وسألتزم بتطبيقها. األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي،أطلعت على كافة ضوابط وتعليمات  •

 . المحتمل وقوعها عند تطبيق خطة المشروع المرفقة األضراروأنا على دراية بالمخاطر  •

 : التالية قرأت وسألتزم باألخالقيات العلمية •

"إبداع" أو  مرحلة من مراحليسمح به في أي  الأمر التقديم  وإساءةالعلمي  التزويريتميز الباحث بأعلى معايير األمانة والنزاهة، "

 من باحثين آخرينالمقدمة، عروض الانتحال و ،التزويرونتحال، اال :ياتومثال على هذه السلوك ،مرحلة من مراحل العمل على المشروع

 "إبداع". لمعرض موهبة للعلوم والهندسة تتأهللن  المزورةالمشاريع ولذلك فإن  ،البيانات تزييفو ،شخصيًا هسبها لون

_______________________________________________    ________________    ______ 

 

b. وانا أوافق  وقوعها والمرتبطة بخطة المشروع المحتمل و األضرارقرأت واستوعبت المخاطر  :الوصي /موافقة ولي األمر .

 في هذا المشروع. ابنتي /على مشاركة ابني

____________________________________________     _________________________ 

 

 .(SRC)أ من قبل لجنة المراجعة العلمية يعب .2

. IRB)) لجنة مراجعة مشاريع العناصر البشريةو (SRC)التي تتطلب موافقة لجنة المراجعة العلمية  المشاريع إلزامي لجميع)

 حسب االحتياج. 2bأو  2aيوقع 

 

 

 

 

 

 

 

 :)إلزامية لكل المشاريع( ،SRC))  المراجعة العلمية  لجنة من الموافقة النهائية المعتمدة .3

 ( 1Bنموذج الموافقة )

  زامي يتطلب تسليمه كاماًل من كل مشاركنموذج إل

 )قبل إجراء التجربة( )شهر/يوم/سنة(تاريخ اإلقرار  التوقيع          اسم المشارك                      

 )قبل إجراء التجربة(  )شهر/يوم/سنة( تاريخ اإلقرار            التوقيع               الوصي  /اسم ولي األمر              

a. من  موافقة مسبقة  تستوجب  متطلب من المشاريع التي

(SRC/IRB ) .ناصر بشرية،  )ع  قبل بدء التجارب

 حيوانات فقارية أو عوامل بيولوجية شديدة الخطورة(. 

بدقة من   خطة المشروع و جميع النماذج المطلوبة تمت مراجعة

  بدءدناه يعني اعتماد خطة المشروع قبل . توقيعي أSRC/IRBقبل 

 بالتجربة.  المشارك

 

   SRC/IRBاسم رئيس 

_____  ______________________________ 

 )شهر/يوم/سنة(التاريخ               التوقيع                            
 )يجب أن يكون قبل البدء بالتجربة( 

b.   جهة مشروع  متطلب من المشاريع التي تنفذ في

 . (SRC/IRB)من   وبدون موافقة مسبقة ،  معتمدة

)وليس في   جهة معتمدة للمشروعفي    إجراء هذا المشروع تم

من   خ ..(، وقد تمت مراجعته واعتمادهالمنزل أو المدرسة ال

ضوابط  قبل البدء بالتجارب وبما يتوافق مع  قبل إدارة الجهة 

  مشروعجهة  ًا نموذجمرفق أيضوتعليمات أولمبياد "إبداع"

 وموافقة إدارة الجهة.    (1C)معتمدة 

 

   SRCاسم رئيس 

_____  ______________________________ 

 )شهر/يوم/سنة(  تاريخ الموافقة    توقيع                 ال           
 

 "إبداع".   معرض موهبة للعلوم والهندسة ، وقبل فترة وجيزة منبعد تنفيذ التجارب  SRCموافقة 

 . األولمبياد الوطني لإلبداع العلميالمطابقة لضوابط وتعليمات  بأن هذا المشروع قد التزم بخطة المشروع أقر 

   ________________________________________________________   ______________________ 
 )شهر/يوم/سنة(   تاريخ الموافقة                                        التوقيع                                       ( 1) المراجعة العلمية  اسم رئيس لجنة 

_____________________   ______________________   ___________________________________ 
 )شهر/يوم/سنة(   تاريخ الموافقة                                      التوقيع                                        ( 2) المراجعة العلمية  جنة اسم رئيس ل
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