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ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اسم المشارك ــ عنوان المشروع ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ مشرف المشروع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهاتف/البريد اإللكترون  ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المشرف األكاديميالمشرف المعين/  /تعبئتها من قبل المشارك بالتعاون مع مشرف المشروعيتم 

1.    خطة المشروع.كتابة في تعليمات  والتي تم ذكرهاالتي لها عالقة بالعنصر البشري  الجوانبجميع  فيها  توضح أ و خطة المشروع تم تقديم   

2.   في المشروع. التي سأستخدمها  االستطالعات  و أ تنالالستبانموذج  تم إرفاق 
 ؟ بشكل قانوني خالل المشروع ستستخدم  دوات  أي أ تم اعتماد 

3.   مشاريع العناصر البشرية   مراجعة لجنة  قبل  لبت منحال ُطي الخطية المسبقة فلموافقة نموذج ا تم ارفاقIRB)) . 

   (. 2قم بتعبئة نموذج  المشرف األكاديمي رقم ) اإلجابة بنعمإذا كانت ،  ال    نعم         ؟  تعمل مع مشرف أكاديميهل  .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

أو المشرف األكاديمي  المشرف المعَينوال يمكن لمشرف المشروع أو  (،مراجعة مشاريع العناصر البشريةلجنة (IRB) أعضاء من 3يتطلب توقيع 

 . (لتعارض المصالح التوقيع )كالوالدين وغيرهم( مشاركأحد أقارب الأو 

 أعاله: IRBلجنة مراجعة مشاريع العناصر البشرية وأوافق على إقرارات  مشروع المشاركي أطلعت على أقر بأن

 .(ممرضة طبيب، مساعد ،اجتماعي مستشار اجتماعي، خصائيا طبيب، ،ينفس طبيب) أخصائي/أخصائي نفسي

  :االسم
 

 الدرجة العلمية 

 التوقيع
 

 ()شهر/ يوم/سنة تاريخ الموافقة

 /المسؤول مديرال

 الدرجة العلمية  :االسم

 التوقيع
 

 ()شهر/يوم/سنة تاريخ الموافقة

 كاديمي األ/معلم ال

 :االسم
 

 الدرجة العلمية 

 التوقيع
 

 )شهر/ يوم/سنة( تاريخ الموافقة

 

 ( 4) العناصر البشريةنموذج 
معتمدة.عند إجراء المشروع في  تي لم تنفذ في جهة بحث إلزامي لكل المشاريع التي ترتبط بالعنصر البشري وال

 جهة بحث معتمدة استخدم نماذج الجهة للتوثيق قبل المراجعة واالعتماد
 قبل البدء بالتجارب (IRB) مشاريع العناصر البشرية مراجعةلجنة يتطلب موافقة 

   بعد مراجعة خطة المشروع.  (IRB)مشاريع العناصر البشريةمراجعة  لجنةيعبأ من قبل 

 المشروع.يجب أن تشمل خطة المشروع المقدمة جميع الجوانب المرتبطة بالعناصر البشرية والمشار اليها في تعليمات كتابة خطة 

 حدد واحد من التالي:

 حاليًا، وسترفق لجنة مراجعة مشاريع العناصر البشرية  وغير مقبولمراجعة   ى مشروع يحتاج إلال  (IRB)  المالحظات والمراجعة المطلوبةعلى حتوي وثيقة ت  

 . للمشروع 

  الخمسة( ة، بحسب الشروط الموضحة أدناه: )يجب اإلجابة على جميع األسئل مقبولالمشروع : 

 . أعلى من الحد األدنى للخطورة      حد أدني للخطورة    حدد واحدة(:) مستوى الخطورة .1

 ال   نعم      : مشرف أكاديميوجود المشروع  يتطلب .2

 . ال يوجد متطوعين قاصرين ال      نعم     سنة(:   18على مشاركة المتطوعين القاصرين )أقل من المسبقة  موافقة تعبئة نموذج اليتطلب  .3

 ال يوجد متطوعين ال    نعم     سنة(: 18على مشاركة المتطوعين القاصرين )أقل من   ولياء األمور من أتعبئة نموذج الموافقة المسبقة يتطلب  .4

 . قاصرين

 . ال يوجد متطوعين راشدين ال     نعم     سنة فأكثر(:  18من المتطوعين الراشدين )  المسبقة  موافقة تعبئة نموذج ال يتطلب .5


