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 لجنةإلى االمطلوبات األساسية للبحث المقدم 

 الباحثين المساعدين محدثة وموقعة ومؤرخة.كل إرفاق السيرة الذاتية للباحث الرئيس و 

 الموقع  الباحثين المساعدينكل و دورة اخالقيات البحث العلمي للباحث الرئيس إرفاق شهادة اجتياز(
 للحصول على شهادة اجتياز الدورة(. المعتمد االلكتروني

NCBE Certificate: http://bioethics.kacst.edu.sa/Register/register-researcher.aspx 

 و القسم أو على ورق رسمي خاص بالكلية أبحث من الناحية األخالقية الجراء ب الموافقة على إكتابة طل
 (.من النموذج المطلوب)مرفق نسخة  يهالتوقيع علو الجهة التي يعمل بها الباحث الرئيس

 (.من النموذج المطلوب)مرفق نسخة  طلب الموافقة على إجراء البحث (:1رفاق النموذج رقم )إ 

 ( التخلص من العين2إرفاق النموذج رقم :)من النموذج )مرفق نسخة  ات بعد االنتهاء من الغرض البحثي

 (.المطلوب

 ( كيفية المحافظة على سرية المعلومات عن األشخاص موض3إرفاق النموذج رقم :)مرفق نسخة  ع البحث(

 (.من النموذج المطلوب

 (.من النموذج المطلوب)مرفق نسخة  إذن ناف للجهالة بالموافقة على بحث بدون فائدة مباشرة للمشاركين 

  نسخة كتابة مقترح البحث حسب نموذج هيكل ملخص مقترح البحث التابع للجنة أخالقيات البحوث )مرفق
 من النموذج المطلوب(.

 :(الموروثات) ةجينيالدراسات ال ثوبح

 (.من النموذج المطلوب)مرفق نسخة  دراسة الموٌرثات -لجهالة للمشاركة في دراسة جينية إذن ناف ل 
 العالج الطبيعي:

 ن وجدت.إالمضاعفات للتدخل تحت الدراسة وعراض الجانبية بيان األ 
 الدراسات السريرية:

 دواء أو جهاز أو إجراءات  ستعمالاي تتطلّب إذن ناف للجهالة بالموافقة على المشاركة في األبحاث الت
 (.من النموذج المطلوب)مرفق نسخة خاصة 

 ( وتاريخ 00111133حسب تعميم مكتب مراقبة أخالقيات البحوث رقم )االتي هـ يجب13/13/1300: 
o تسجيل الدراسات السريرية على األدوية أو األجهزة الطبية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. 
o .كتابة مقترح البحث بإتباع بروتوكول واضح للبحوث السريرية 
o .توضيح الوسائل المستخدمة لدعوة اإلنسان موضع البحث بما في ذلك اإلعالنات 

 البحث على الحيوان:

  مرفق نسخة من النموذج المطلوب( نموذج استيفاء الطلبات الخاصة بإجراء االبحاث على الحيوانإرفاق( . 

 أن المنشأة التي سوف يجرى فيها البحث معتمدة ومرخص لها بإجراء البحث على الحيوان.إرفاق ما يفيد ب 

 .إرفاق موافقة الجهة/المركز الذي سوف يجرى فيها البحث على إمكانية إجراء البحث على الحيوان لديهم 

 بالجامعة  لدائمة المحلية ألخالقيات البحوثاللجنة ا لى بريدإالنماذج الطلوبة كل مع قترح البحث إرسال م
(rec@ut.edu.sa.) 

 
 

 وتقبلوا فائق التقدير واالحترام ،،،،
------------------------------- 
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