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Fred Hutchinson Cancer Research Center 

University of Washington 

ي دراسة بحث�ة
 استمارة موافقة ع� المشاركة ��

 

وتوكول: ________________________________________________   رقم ال��

 ________________________________________ :  اسم موجه األسئلة الرئ��ي

ي هذە إذا كنت �شارك بص
فتك ممثل معتمد قانوًنا أو كنت من اآلباء أو أول�اء األمور الذين أذنوا لطفلهم بالمشاركة �ن

 الدراسة، فكلمة "أنت" أو كاف المخاطب �ش�ي إ� الشخص الذي منحته اإلذن أو الموافقة األب��ة. 

ي دراسة بحث�ة. 
ي الدراسة.  و�مكنك �جب عل�ك التمهل عند اتخاذ قرار �شأ إننا نطلب منك المشاركة ��

ن المشاركة �ن
 مناقشة خ�اراتك مع أي شخص تختارە. 

 : ح لك ما ��ي  وقبل أن تقرر المشاركة من عدمه، سن��

ي الدراسة من عدمه؛ .1
ي قد تدعوك للمشاركة �ن  معلومات أساس�ة �شأن األسباب الي�

ي ستستغرقها؛ .2  أسباب إجراء هذە الدراسة، وما المقرر حدوثه خاللها، والمدة الي�
 أي العمل�ات �ي عمل�ات تج��ب�ة؛ .3
ي الدراسة؛ .4

 المخاطر والجوانب المزعجة والمزا�ا المتوقعة للمشاركة �ن
ي قد تكون مف�دة؛ .5 ي الدراسة والي�

 أي بدائل أخرى للمشاركة �ن
ي سيتم بها حما�ة خصوصيتك و��ة ب�اناتك.  .6  الط��قة الي�

 كما سنوضح مي� أمكن: 

ي  .1
 حال تعرضت إلصابة أثناء الدراسة؛أي تع��ضات أو عالجات طب�ة متاحة �ن

ي نجهلها إ� اآلن؛ .2  احتمال�ة المخاطر الي�
 ما الذي قد يؤدي إ� استبعادك من الدراسة؛ .3
ي الدراسة؛ .4

 أ�ة تكال�ف متعلقة بالمشاركة �ن
 ما �حدث إذا ما قررت ترك الدراسة؛ .5
 مي� ستعرف �شأن النتائج الجد�دة المتعلقة بالدراسة؛ .6
ي الدراسة؛عدد األشخاص المقرر مش .7

 اركتهم �ن
ي األبحاث المستقبل�ة،  .8

ي الدراسة و�ن
ك�ف سيتم استخدام معلوماتك وعيناتك البيولوج�ة (كالدم أو األ�سجة) �ن

ي تم تط��رها باستخدام عيناتك البيولوج�ة؛  وما إذا كنت ستتل�� أي إيرادات عن المنتجات الي�
 م ال�امل من عدمه؛هل ستخضع عيناتك البيولوج�ة لعمل�ة معرفة �سلسل الجينو  .9

 هل سيتم اإلفصاح عن أي نتائج بحث�ة تخصك أو تخص صحتك معك من عدمه؛  .10
 أي دراسات اخت�ار�ة أخرى قد ُ�طلب منك المشاركة فيها.  .11

 

 

 



0430IRBform_ShortFormConsent2018_Arabic / Version 1.00 / 01-21-2019 2من  2صفحة / ال 
For compliance with 2018 Requirements of the Common Rule 

ن ��� الدراسة ع�  : clinicaltrials.govباإلضافة إ� ذلك، إذا تعنيّ ح لك ما ��ي  ، فإننا سن��

ح لهذە التج��ة ال�  ط قانون الوال�ات http://www.ClinicalTrials.gov���ة ع�� الموقع سيتم توف�ي �� , حسبما �ش��
ي أق� األحوال، سوف يتضمن 

المتحدة األم��ك�ة.  لن يتضمن موقع ال��ب ب�انات �مكن من خاللها التعرف عل�ك.  �ن
ي أي وقت. 

 الموقع ملخص بالنتائج.  �مكنك البحث ع� هذە الموقع �ن

 حقوقك

ي هذە 
ت المشاركة �ن ي القبول أو الرفض. و�ذا اخ��

ي هذە الدراسة.  ولك مطلق الح��ة �ن
أنت لست ملزًما بالمشاركة �ن

ي حالة 
ي أي وقت (حي� قبل أن تبدأ). ال توجد عق��ة �ن

ام باالستمرار فيها. �مكنك التوقف �ن ن الدراسة، فال �قع عل�ك أي ال��
ي اعتدت الحصول عليها. الرفض أو التوقف عن المشاركة. لن تتغ�ي   الرعا�ة الطب�ة الي�

ي حالة التوقيع ع� 
ي الحصول ع� تع��ض �ن

إذا أصابك مرض أو أذى خالل الدراسة، فلن تفقد أي من حقوقك القانون�ة �ن
 هذە االستمارة. 

�ة. و�ذا وافقت ع� المشاركة، فسوف تحصل ع� �سخة من هذە االستمارة و�سخة من استمارة الموافقة باللغة ا ن  إلنجل�ي

 لم��د من المعلومات

�مكنك التواصل مع موجه األسئلة الرئ��ي ____________________________________ من خالل 
ي أي وقت �كون لد�ك أسئلة حول الدراسة أو إصابة متعلقة بها. 

 __________________________________ �ن

ي مركز  Institutional Review Office�مكنك أ�ًضا التواصل مع مدير مكتب   
 Fred Hutchinson Cancer�ن

Research  ي  206.667.5900هاتفً�ا ع� الرقم
وين �د اإلل��� إذا كانت لد�ك  irodirector@fredhutch.orgأو ع�� ال��

ي البحث.  
 أ�ة أسئلة عن حقوقك كمشارك �ن

 التوقيع

ي أننا قمنا بتوض  يح الدراسة لك وأنك توافق طواع�ة ع� المشاركة. إذا قمت بالتوقيع ع� هذە االستمارة، فهذا �عين

 _____________________________________________  _________________ 
ا إن ُوجد

ً
 اسم المشارك كتابة والتوقيع أو الممثل المعتمد قانون

 
 

 التار�ــــخ

 _________________________________________________________________ 
ا بالمشارك إن ُوجد عالقة

ً
ي ت��ط الممثل المعتمد قانون  القرابة الي�

 
 
 

 _____________________________________________  _________________ 
جم/الشاهد كتابة والتوقيع  التار�ــــخ اسم الم��

 


