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 ________________________________________________________ ___________ اسم المشارك

 ________________________________________________________ _________المشروع عنوان 

 
 :و المشرف المعينأ المشرف األكاديميبالتعاون مع المشارك يعبأ من قبل 

 .اضافية()كل األسئلة يجب إجابتها؛ يمكن ارفاق صفحات 
 . مجهرية  مستوى خطورة كل مجموعة وكميتها و مصدرها أذكرو  ،رة في هذه التجربةوالخطشديدة عوامل البيولوجية  صف ال .1

 
 . البيولوجي االحتواء مستوى صف موقع إجراء التجارب بما في ذلك  .2

 
 

 . الخطرة   البيولوجية العواملو المواد  التي تمت زراعتها وباقيالمواد  جميع  من التخلص طريقة صف  .3

 
 . ( .الخ..نوع الخوذة ، السترة نوع الشخصية، الوقاية )  المخاطر  لتقليل  استخدامها سيتم التي األمن والسالمة  جراءات إ صف  .4

 

 ؟ بناًء على تقويمك للمخاطر المحتملة  المشروع  لهذابه  توصي الذي النهائي السالمة األمن و مستوى  ما .5

 و المشرف المعين: أ  األكاديميمشرف يعبأ من قبل ال
 ما نوع التدريب الذي سيقدم للطالب خالل هذا المشروع؟  .1

 أعاله؟ ذكرها المشارك التي السالمة والتوصية األمن وإجراءات مع تتفق  هل .2

     نعم     ( توضيحال يرجى  ،ال الجواب  كان إذا)   ال . 

  ____________________________  ن وجدت( إ) بمجال مشروع المشاركعلمية و تدريبه المرتبط الالمشرف المعين  خبرات

   _____________________           ____________________                   ____________________ 

 سنة( )شهر/يوم/ التاريخ                                                االسم                                             التوقيع

                                                                  

 . : )اختر كل ما يناسب((SRC)يعبأ من قبل لجنة المراجعة العلمية 

 أي مستوى أول في   أقل حد للخطورة ، وتم اعتماد المشروع على أنه بالتجربة قبل البدء بدقة أعاله  يم المخاطرومستوى تقي   تمت مراجعة خطة المشروع

                  .على ذو تصنيف أ و في مختبر  أ  BSL-1مختبر ذو تصنيف  على أن تتم الدراسة في  .BSL-1  الخطورة

 ________________  )قبل البدء بالتجارب(   SRCموافقة تاريخ 

 

 لخطورة مستوى ثاني في ا، وتم اعتماد المشروع على أنه بالتجربة البدءوقبل   بدقة أعاله  يم المخاطرومستوى تقي   تمت مراجعة خطة المشروعBSL-2 .   على

                   . ىأعل ذو تصنيف   أو في مختبر BSL-2مختبر ذو تصنيف أن تتم الدراسة في 

 ________________  )قبل البدء بالتجارب(   SRCموافقة تاريخ 

 

 مختبرات  في  التجارب إجراء قبل  وتم اعتماده من قبل لجنة علمية متخصصة   متخصص بحاثألل  مركز  في  المشروع هذا  يجر ُأBSL-1  أوBSL-2  ويتفق ،

 . . )ترفق النماذج الخاصة بمركز األبحاث(والضوابط الدولية  األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي ضوابط وتعليمات  المشروع مع
 ________________ البدء بالتجارب( بعد )  SRCموافقة تاريخ 

 

  التدريب المناسب   مشاركوقد تلقى ال، المشاريعهذا النوع من  مثل الموافقة على خذ أعلى هذه الدراسة فيه أجريت الذي  المتخصص بحاثألا ال يشترط مركز
 . ( يمثل الشهادة أعاله اعتماد من مركز األبحاث )يرفق خطاب  والضوابط الدولية  األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي ضوابط وتعليمات   ويتفق المشروع مع

 ________________ SRC موافقةتاريخ 

                                                                 
 ________________ قيعالتو                           ________________ يس لجنة المراجعة العلميةرئ

شديدة   البيولوجيةللعوامل المحتملة  المخاطر يم يتقج ذنمو

 ( 6A) رةوالخط
 أو الدم أو سوائل الجسم المجمدة -الحية  األنسجةأو  المعدل  أو الحمض النوويالكائنات الدقيقة دراسة اريع التي ترتبط ب إلزامي لكل المش 

 البدء بالتجارب  قبل  ومركز أبحاث متخصص ومعتمد (SRC)يتطلب موافقة لجنة المراجعة العلمية 

 

 قبل البدء بالتجارب  الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطريةيتطلب موافقة 


