
 

 طلب الحصول على موافقة اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي

 على إجراءات البحث

 نوع الطلب
 عينات □       تجربة  □      استبانة  □

 أخرى تذكر.....................   □

  لعربيةاللغة اعنوان البحث ب

  اللغة اإلنجليزيةعنوان البحث ب

 نوع البحث
بحث غير ممول   □ رسالة ماجستير □رسالة دكتوراه  □ي مشروع بحث □

 .......   .......................)أذكر أي تضارب في المصالح( بحث ممول من جهة أخرى □

 خطاب طلب الموافقة

 احملـرتم                       العلميخالقيات البحث اللجنة الدائمة ألسعادة رئيس 

 وبعد ..            السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته        
اللجنة الدائمة الخالقيات البحث العلمي أتقدم الي سعادتكم بطلب احلصول علي موافقة      

علي احليوان /  جتارب علي النبات /  ينطوي علي )دراسة سريرية/  جتارب إلجراء حبث
 (            )       :بعنواناستبانات نظرية(   

 علما بأن الدراسة سوف جتري يف ) اسم الكلية أو اجلهة اليت سوف جتري فيها الدراسة(
 والبحث ممول من )جهة متويل البحث(.

 ومرفق طيه:
 ملخص البحث يف صفحتني كحد اقصي. -1
 ذي الصلة. صول علي موافقة اللجنة الدائمة الخالقيات البحث العلميطلب احلمنوذج  -2
 منوذج االستبانة املستخدم )إذا كان البحث ينطوي علي استبانة(. -3

 ،،،وتقبلوا خالص حتياتي وتقديري  
 يسيالباحث الرئ                                                                                      

 االســـم :                                                                        
 التوقيع :                                                                         
 هـ1440/   /       التاريخ :                                                                          

 

  الباحث اسم

  هاتف/جوال  البريد اإللكتروني للباحث 

  القسم  الكليــة

 الجامعة
 
 



 

 المقترح البحثي
 )سواًء كان الباحث من داخل اجلامعة أو خارجها(

 على أن يشمل التالي:

 مالئمة تصميم الدراسة ألهدافها. -

المتوقع أن تلحق الموازنة بين الفوائد المرجوة واألضرار  -

 باإلنسان موضع البحث.

مالئمة موقع البحث، بما في ذلك اإلمكانيات المتاحة،  -

 وإجراءات الطوارئ، ومناسبتها للمجوعة المساعدة. 

 :ويتضمن التالي

ملخصاً موجزاً عن البحث في حدود صفحة  -1

 .(A4)واحدة 

 أهداف البحث. -2
المنهجية اإلحصائية بما في ذلك حسابات  -3

ة، مع مراعاة إمكانية الوصول إلى حجم العين

نتائج مهمة إحصائياً باقل عدد من المشاركين 

 في البحث.
تبرير استخدام أي إجراء أو أداة أو جهاز لم  -4

 يستخدم من قبل.

تبرير استخدام أي مواد خطرة أو ضارة على  -5

اإلنسان موضع البحث أو البيئة المحيطة 

 وطرق التخلص منها بعد االنتهاء من البحث.
 خطة التعامل مع الحاالت الخطرة. -6
 خطة التخلص من فائض العينات الحيوية. -7
وصف واضح لمهام ومسؤوليات فريق  -8

 البحث.
الخطة الزمنية للبحث ومعايير تعليق البحث  -9

 أو إنهائه.
نماذج تسجيل الحاالت، وبطاقات اليوميات،  -10

واالستبيانات المعدة للمشاركين في البحث، 

 ريري.وذلك في حال البحث الس

تحديد عينة البحث على أن يراعى في ذلك  -11

 اآلتي:
 خصائص العينة التي سيتم االختيار منها. -

 معايير االختيار واالستبعاد للشخص موضع البحث. -

 الوسائل التي يتم بها االتصال المبدئي واالختيار. -

د. الوسائل التي تقدم بها المعلومات كاملة إلى 

 البحث أو ممثليهم.المشاركين المحتملين في 
ً يلتزم الباحث  -12 في حال كان البحث سريريا

الرئيس بأن يقدم وصفاً لألشخاص الذين يتاح 

لهم االطالع على البيانات الشخصية 

للمشاركين في البحث. بما في ذلك السجالت 

 الطبية والعينات البيولوجية.
 قائمة بالنتائج المتوقعة وطرق االستفادة منها. -13

 .قائمة بالمراجع -14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

أن يرفق   -إذا تطلب األمر  -على الباحث الرئيس 
 :بمقترحه البحثي ما يلي

أي خطط إليقاف العالجات القياسية أو منع  -1
استخدامها من أجل البحث، ومبررات منع 
إعطاء العالجات القياسية المعتادة من أجل 

 إجراء البحث.

الرعاية الطبية التي يمكن أن تقدم لمن يُجرى  -2
عليه البحث من خالل مدة البحث وبعد 

 انتهائه.

وصف لتأكيد كفاية اإلشراف الطبي والنفسي  -3
 واالجتماعي على كل ما يُجرى عليهم البحث.

وصف التعويض أو العالج الذي يمكن أن  -4
يقدم لمن يُجرى عليه البحث في حال اإلصابة 

 أو العجز أو الوفاة الناتجة عن البحث.

تخاذها للتعويض إذا الترتيبات التي يمكن ا -5
 تطلب األمر ذلك.

إيضاح طرق تمويل البحث وأي اتفاقيات  -6
 بحثية تتعلق بالبحث.

ويجب أال يتحمل اإلنسان موضع )
البحث أية تكاليف مالية جراء إجراء 

 البحث عليه(.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اإلنسانيتم تعبئة هذا الجزء من االستمارة إذا كان البحث سيجرى على 

ضرورة وصف حجم عينة البحث وكيفية جمع 
 المعلومات عن االفراد الذين يشملهم البحث

 
 
 
 
 
 

ضرورة وصف تحديد المخاطر المتوقعة في 
 البحث على االنسان

 
 
 
 
 
 

 النتائج المتوقعة من البحث: 
ضرورة تحديد جدوى البحث والموازنة بين 

المنفعة واالضرار التي يمكن ان تنجر عن البحث 
 بالنسبة لإلنسان موضوع البحث

 

 

 

 

 

 

 

 منهج البحث

 

 
 

 حجم وخصائص عينة البحث

 

 
 

 مكان البحث
 

 

 خصائص الفئة المستهدفة في البحث
 

 
 

  نوعية المعلومات المطلوبة



 

 كيفية تحليل البيانات

 

 
 
 
 

 والخصوصية املخاطر املتوقعة

 ال □  نعم □                                           هل تم تقييم البحث المقترح                    

 ال □ نعم  □  هل يتعارض البحث مع األحكام الشرعية والنظم والتشريعات المتبعة في المملكة؟

من فئة الحاالت الخاصة و/أو الحوامل واألجنة و/أو فئة هل اإلنسان المشارك موضع البحث 
 ال □نعم     □                                                                                  القصر؟ *

 ال □نعم     □               هل البحث المقترح يؤدي إلى كشف هوية األشخاص موضع البحث؟

 هل الخطر الذي يتعرض له الشخص الذي سيجرى عليه البحث يتجاوز مستوى الخطر األدنى؟

 ال □  نعم □                                                                                               

العلمية المتعارف عليها في تصميم هل تم اتخاذ إجراءات أو طرق غير اإلجراءات والطرق 
 ال □  نعم □                                البحوث والتي قد تعرض اإلنسان موضع البحث للخطر؟

هل سيتم استعمال أدوية في هذا البحث بطرق وكميات ال توافق الترخيص المعتمد للدواء وجرعاته 
 ال □  نعم □                                                                          من الجهة المعنية؟

عتمد للجهاز هل سيتم استعمال أجهزة طبية في هذا البحث بطرق ال توافق الترخيص الم
 ال □  نعم □                                                                                واستعماالته؟

 ال □  نعم □           هل ستقوم الدراسة باستخدام عينات حيوية )سواءاً محفوظة أو مستقبلية(

 ال □  نعم □هل يقتضي البحث موافقة الجهات الرسمية 

 هل تقتضي إجراءات البحث موافقة خطية من المشاركين في البحث او أولياء امورهم

 ال □  نعم □                                                                                               

 ال □  نعم □                                   هل تم اخذ موافقة الشخص على المشاركة في البحث

 )                 ( فرداً  كم عدد االفراد الذين يشملهم البحث

 وصف سمات خصائص عينة البحث

 أميون □               سجناء □               فقراء □               قاصرون □

 ذوي احتياجات خاصة □          عسكريون □                 حوامل/حديثي الوالدة )خدج( □

 أميون □  طالب من الجامعة □                   غير ناطقين باللغة العربية □

 التحديد(  الرجاءأفراد مصابون بأمراض معدية ) □

 آخرون )الرجاء التحديد( □                         موظفون من الجامعة □

 مصادر تمويل البحث

           عمادة شؤون الطالب □          عمادة البحث العلمي                           □

 مؤسسات خيرية □                                      ليةالقسم/الك □

 دعم جائزة علمية □          مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا  □

  ال يحتاج تمويل □                                     على حساب الباحث □

 ........................................................................................................ مدعوم من جهة خارجية/ تسمى الجهة □

 ........................................................................................................ة؟ ـــــهل يوجد عقل تمويل مع المؤسس □
 

 التاريخ:      /      /                                                                           توقيع الباحث الرئيس

 التاريخ:      /      /                                                                           1توقيع الباحث المساعد 

 التاريخ:      /      /                                                                           2توقيع الباحث المساعد 

 التاريخ:      /      /                                                                           3توقيع الباحث المساعد 



 

 يتم تعبئة هذا الجزء من االستمارة إذا كان البحث سيجرى على الحيوان

 اذكر نوعها وعددها وجنسها وعمرها
 
 

 أسباب اختيار نوع الحيوانات وعددها

 

 
 

 
 

 يتعهد الفريق البحثي بمراعاة التالي:

 عدم تحميل الحيوان بما ال يطيق في كافة الجوانب -1

 الرفق بالحيوان عند التحكم فيه ونقله -2

 االهتمام بالحيوان قبل وأثناء وبعد إجراء العمليات الجراحية، وعدم إهماله. -3

 عدم التمثيل بالحيوان.  -4

 عدم قتل الحيوان إال لحاجة، ومراعاة التوازن البيئي. -5

 االهتمام بتربية وتغذية وسياسة الحيوان. -6

بعدم انتشار األمراض المعدية توخي الحرص في التعامل مع الحيوانات  -7

 والمستوطنة والسارية والمتناقلة واإلخبار عن األمراض الخطيرة

 التخلص من جثث الحيوانات بالسبل العلمية الصحيحة. -8

 أهداف المشروع البحثي
1-  

2-  

 الفوائد المتوقعة من البحث
1-  

2-  

 المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء البحث
1-  

2-  

 حدوث مخاطرالتعويضات المتاحة في حال 
1-  

2-  

 حقوق صاحب الحيوان المشارك في البحث

 بياناتك على يطلع ولن كاملة بسرية معلوماتك تعامل سوف :معلوماتك سرية -1
 .سوى الفريق البحثي أو ألغراض علمية

 أي في سحب حيواناتك المشاركة في البحث حقك من :االنسحاب في حقك -2

 .عليك سلبية عواقب أسباب ودون أي إبداء دون وقت

 بحالة حيواناتك التي تتعلق البحث بنتائج إبالغك انتهاء الدراسة سيتم عند -3

 .الخاصة

 العناية ستتلقى الحيوانات البحث هذا فيحيواناتك اشتراك  رفضك حالة في -4

 المعتادة إذا لزم األمر دون أي تمييز.

 اسم الباحث الرئيس وتوقيعه على التعهد
 

 

 اسم صاحب الحيوان وتوقيعه

 كان ينطبق عليه ما ورد أعاله()إذا 
 



 

 النباتيتم تعبئة هذا الجزء من االستمارة إذا كان البحث سيجرى على 

 اذكر نوع النبات 

 
 
 
 

 النبات والكمية المستخدمةأسباب اختيار نوع 

 

 
 

 
 

 يتعهد الفريق البحثي بمراعاة التالي:
النباتي، وكذلك عدم استخدام النباتات التي تضر بالتوازن البيئي للغطاء  -1

 النباتات المهددة باالنقراض.

 أهداف المشروع البحثي

1-  

2-  

3-  

 الفوائد المتوقعة من البحث

1-  

2-  

3-  

 المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء البحث

1-  

2-  

3-  

 اسم الباحث الرئيس وتوقيعه
 

 



 

 
 

 نموذج طلب الحصول على الموافقة المستنيرة

  رقم المشروع البحثي

  عنوان المشروع البحثي

  مدة المشروع البحثي

  الباحث اسم

  هاتف/جوال  البريد اإللكتروني للباحث 

  اسم الجامعة  الكليــة

 معلومات أخرى
 
 

 إطالع المشارك على المعلومات

بعد مناقشة المشروع البحثي مع الفريق البحثي ومراجعة المعلومات المذكورة في 

مشاركتي أو مشاركة من أعوله شرعاً الرسالة التوضيحية فإنني أوافق طوعاً على 

.................................................(.............................. ).................. 

 وفقاً للمعطيات التالية: الدراسة، في

 من المحتمل أن تكون نتائج الدراسة ذات فائدة مباشرة أو غير مباشرة -1

 أي وقت شئتيحق لي سحب موافقتي في  -2

فوضت الفريق البحثي في نشر نتائج الدراسة دون ذكر اسمي/ اسم من  -3

 أعوله شرعاً، شريطة أال يضر نشر النتائج باألمن الوطني.

  توقيعه أو بصمته  اسم المشارك أو العائل

  توقيعه  اسم الباحث الرئيس

  التاريخ

تمت الموافقة على هذا البحث من قبل اللجنة 

 ألخالقيات البحث العلمي بتاريخالدائمة 
 

الموافقة سارية 

 حتى تاريخ
 

  توقيعه  اسم رئيس اللجنة


