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 المشرف المعَين أو المشرف األكاديمي.  أو  ،المشروع مشرف  مع تعاونبال المسبقة الموافقةنموذج عبأ ينبغي أن ي: مشارك لل تعليمات

الموافقة الخطية  لتوثيقوأولياء امورهم(،  أوتطوعين المشاركين في المشروع )للم مشروعال موضوع عن معلومات لتقديم النموذج هذا يستخدم
 .ن و/ أو موافقة أولياء امورهمشاركيتطوعين المللم المسبقة

 . بأصل النموذج الموقع حتفاظالمشارك االفعلى  ،الموافقة الخطية المسبقة مطلوبةت ذا كانإ •

 .جديد نموذج في اكله  العناصر  نسخ أو النموذج هذا استخدام للمشارك يمكن •

ستطالع و االأستبانة اال القاصرين، فيجب أن يرفق معهالمتطوعين أولياء األمور أو المسؤولين عن إذا كان هذا النموذج يستخدم لتوثيق موافقة 
 .مشروعالفي  ستخدمالم

 ___________________________________________________ :اسم المشارك

 ___________________________________________________ عنوان المشروع:

 يعبأ من قبل المشارك:  

 الخانة في التوقيع الرجاء المشاركة، في ترغب كنت إذاو ،المشروع عن التالية المعلومات قراءة يرجى ،مشروعال في طوعيةتال مشاركتكم حتاجأ
 . أدناه ةمحددال

 الغرض من المشروع: •

 ، سيطلب منك:في حالة مشاركتك •

 مدة المشاركة: •

 : من هذا المشروع المحتملة المخاطر •

 الفوائد من المشاركة: •

 المعلومات؟كيف ستتم المحافظة على سرية   •

 إن كان لديكم أي استفسار عن المشروع، يمكنكم التواصل مع: 

ــ اسم  ــ ــــــــــــــــــالهاتف/ البريد اإللكتروني: ـــــــــــــ ــــــمشرف المشروع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المشاركه التطوعية:

التوقف عن المشاركة   ، ويمكننيسلبي أثر عواقب أو أي هناك يكون لن المشاركة عدم قررت إذاو تطوعيًا، عماًل مشروعال هذه في المشاركةتعتبر 
 ود اإلجابة عليه. ال أ سؤال جبر على اإلجابة عن أي مراحل المشروع، ولن أ  مرحلة من خالل أي بالمواصلة  عدم رغبتيفي حال التطوعية 

 . واستوعبت الغرض من هذه المشاركةت قرأ يوأن على كل ما ذكر أعاله،ي ا النموذج يفيد بموافقتهذي على توقيع

 المشروع. في  ي()مشاركة ابن / التطوعية المشاركة)على أوافق وأنا بكامل حريتي 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       المشارك )المتطوع(:اسم   تاريخ الموافقة على المشاركة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــعنوان المشروع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ            ــــــــ  التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ــ                                                         ولي األمر / المسؤول: ــ تاريخ الموافقة على المشاركة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ــ ـــــالتوقيع: ـــــــــــــــ         اسم ولي األمر / المسؤول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسبقة موافقة نموذج ال


