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 اسم المشارك

 :عنوان المشروع

 

 :يعبأ من قبل المشرف األكاديمي
 

 ــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: االسم

 ــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدرجة العلمية: ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخلفية العلمية: ـ

   :( مشروع المشارك بمجال التدريب المرتبط / )الخبرة

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجهة:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الوظيفة   ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   اإللكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البريد العنوان: ــــــــــــــــــــــــــــ  / الهاتف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ال نعم                  ذا المشروع؟المرتبطة به األولمبياد الوطني لإلبداع العلميضوابط وتعليمات هل أطلعت على  .1
 من التالي سيستخدم في مجال المشروع؟ أيهل  .2

 ال نعم                                                                                     عناصر بشرية -أ
 ال نعم                                                                                                حيوانات فقارية -ب
   ال نعم                    ، المعدل الحمض النووي  ،الدقيقة الحيةالكائنات )رة و الخطشديدة العوامل البيولوجية  -ج

  بما في ذلك الدم ومشتقاته( األنسجة
 ال نعم                                                                         جهات بحث معتمدةاستخدام مواد في  -د

 

 ال  نعم                                                                            ؟ هذا المشروع جزء من دراسة كبيرةهل  .3
 ال نعم                                                                                 هل ستشرف على المشروع مباشرة؟ .4

 ______________________________ "؟ ستعين لإلشراف عليه "المشرف المعين إذا كانت اإلجابة ال، فمن -أ
 :المعين  المشرف تدريب /خبرة -ب

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 (  2) المشرف األكاديمي نموذج

شديدة  ةرية، أو العوامل البيولوجيا، الحيوانات الفقالبشرية ص بالمشاريع التي ترتبط بالعناصرهذا النموذج خا

 بالتجاربيتم تعبئته وتوقيعه قبل البدء و في جهات بحث معتمدة،مواد استخدام  وأ  ،أو المواد الكيميائية ،رةوالخط

 يعبأ من قبل المشرف األكاديمي 

البدء  قبل  خطة المشروع واعتمدت قد استعرضت  أُقر بأني

 غير مدربين أو المشرف المعين مشاركإذا كان الو بالتجربة،

  ، الالزم التدريب ، فسأضمن لهماةالالزم اإلجراءاتعلى 

  بأنني  وأقر  ،مشروعالمشورة خالل الأشرف وأقدم وسوف 

ورد  كما  مشارك ال تي يحتاجهاتقنيات الخبرة عملية في ال أملك

إذا   مطلوب المعين وأعلم أن المشرف. خطة المشروع، في

 تحت إشرافي المباشر. كانت التجارب ال تنفذ 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
 لمشرف األكاديمياسم ا

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )شهر/يوم/سنة( تاريخ الموافقة            لتوقيع                 ا

يستطيع المشرف  المعين عندما ال  المشرف   يعبأ من قبل

 بشكل مباشر  اإلشراف  األكاديمي

ى التقنيات  ، وتدربت علخطة المشروع قد استعرضت  أفر بأني

 . وسوف أقوم باإلشراف المباشر التي سيستخدمها المشارك، 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ينالمع المشرف  اسم
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )شهر/يوم/سنة(   تاريخ الموافقة                    التوقيع          

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لهاتف                           البريد اإللكتروني ا
 


