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  _______________________رقم البروتوكول:
 

  _____________________________________اسم المحقق الرئیس:
 

  ___________________________________اسم المحقق الموافق:
 

كما یشیر إلى الشخص المفوض بإعطاء   البحث. یشیر استخدام "ضمیر المخاطب" في ھذا المستند إلى المشارك في
 الموافقة على مشاركة الشخص في ھذه الدراسة البحثیة.

 
 الملحق الخاص بالدراسات االختیاریة

 
وإذا قررت عدم المشاركة في أي من ھذه الدراسات   سُیطلب منك المشاركة في بعض الدراسات االختیاریة.

برجاء أخذ الوقت الكافي التخاذ القرار   مشاركة بالدراسة البحثیة الرئیسة.االختیاریة، فیمكنك االستمرار في ال
   ومناقشة األمر مع العائلة واألصدقاء.

 
ُتعد مشاركتك في ھذه الدراسات البحثیة االختیاریة تطوعیة، ولن ُتعاقب أو تخسر أي من المنافع في حال رفضك 

   المشاركة أو اتخاذ قرار بالتوقف عن ذلك.
 

 جى اإلشارة إلى ما إذا كنت ترغب في المشاركة في الدراسات البحثیة االختیاریة أم ال.ُیر
 

  :1الدراسة االختیاریة رقم 
 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 
 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 

 
  :2رقم  الدراسة االختیاریة

 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 

 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 
 

  :3الدراسة االختیاریة رقم 

 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 

 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 
 

  :4الدراسة االختیاریة رقم 
 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 

 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 
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  :5الدراسة االختیاریة رقم 
 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 

 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 
 

  :6الدراسة االختیاریة رقم 

 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 

 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 
 

  :7راسة االختیاریة رقم الد
 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 

 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 
 

  :8الدراسة االختیاریة رقم 
 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 

 التاریخ       ________األحرف األولى             افقغیر مو 
 

  :9الدراسة االختیاریة رقم 

 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            موافق 

 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 
 

  :10الدراسة االختیاریة رقم 
 غیر مناسبة 

 التاریخ       ________األحرف األولى            قمواف 

 التاریخ       ________األحرف األولى             غیر موافق 
 
 

                       ___________________     _____________________________________ 
 التاریخ           توقیع المشترك

 أو الشخص المفوض قانونًیا
 

______________________________________________________________________      
     صلة الشخص المفوض قانونًیا بالمشترك
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                      ____________________     _____________________________________ 

 لتاریخا                                   توقیع المترجم/الشاھد


	Text1: 4/11/2017 7:44 am
	Name: 
	MRN: 


