Sultan Qaboos University
Centre for Preparatory Studies
The Central Research & Conference Committee

STUDENT CONSENT FORM

استمارة طالب للموافقة على المشاركة في بحث علمي

Researcher: Sections A & D
ONLY

 إذا توفر) و (د) فقط، األجزاء (ب) و (ج:الطالب

A Full title of research project:

أ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

B Tick (√) as appropriate.

.أشر بإشارة (√) كما يناسب

I confirm that I have read and understood
the information sheet for the above
research project and have had the
opportunity to ask questions.

ال
No

نعم
Yes

أؤكد أنني قد قرأت وفهمت ورقة المعلومات المعدة للبحث أعاله وتمت إتاحة
.الفرصة الكاملة لي لطرح األسئلة

I understand that participation is voluntary,
and that I can withdraw at any time,
without having to give reasons for my
withdrawal.
I understand that anonymized quotes of
any data I provide for this research project
may be used in future publications
I understand that if I participate/not
participate in the research project that my
marks will NOT be affected in any way.
I agree to take part in the research study.

ال
No

نعم
Yes

أعي بأن مشاركتي في البحث اختيارية وأنه يمكنني االنسحاب في أي وقت بعد
.إعالم الباحث بذلك بدون الحاجة الى إعطاء أي تفسير

ال
No

نعم
Yes

أعي أن البيانات التي سأدلي بها في هذا البحث ستستخدم ألغراض النشر العلمي
.شريطة الحفاظ على السرية التامة

ال
No

نعم
Yes

أعي أن مشاركتي أو عدم مشاركتي في البحث لن تؤثر البتة على عالماتي الدراسية
.بالجامعة أو المركز سلبا كان أم ايجابا

ال
No

نعم
Yes

.أقر موافقتي على المشاركة في هذا البحث العلمي

C Audio recording of interviews /focus group
I agree to the interview or focus group
being audio recorded.

ال
No

الموافقة على التسجيل الصوتي للمقابلة
نعم
Yes

أقر بالموافقة على التسجيل الصوتي لمقابلة البحث (فردية أم جماعية حسب طبيعة
.)الطلب الموضح في ورقة المعلومات

Researcher: Complete Sections A & D. Give to Student to complete B & D. Both sign form. Researcher [Original]; Student [Copy].

ب

ج

Sultan Qaboos University
Centre for Preparatory Studies
The Central Research & Conference Committee

D
A

________________________________
Name of Participant

اسم المشترك

________________________________
Name of Researcher

اسم الباحث

If you have any ethical concerns about this
study or your participation in it, please feel
free to contact the Chair of the Research
Conference Committee at the following
address:
Anfal Nasser Alwahaibi, PhD
Center for Preparatory,
Sultan Qaboos University
Office # 2043
Extension # 2185
Email: anfal@squ.edu.om

____________________
Date

التاريخ

____________________
Date

التاريخ

_______________________
Signature

التوقيع

_______________________
Signature

التوقيع

إذا كان لديك أي مالحظات على هذا البحث أو مشاركتك فيه الرجاء
:االتصال برئيس لجنة البحث العلمي بمركز اللغات على العنوان التالي
الدكتورة أنفال بنت ناصر الوهيبية
مركز الدراسات التحضيرية
جامعة السلطان قابوس
2043 مكتب رقم
2185 محول رقم
:البريد اإللكتروني
anfal@squ.edu.om

Researcher: Complete Sections A & D. Give to Student to complete B & D. Both sign form. Researcher [Original]; Student [Copy].

د

