
Brooklyn College Listening Project Consent Form  
٩١٠٢-٨١٠٢ ماعل ينلوكرب ةيلك يف عاملستإا وعرشم ىلع ةقفاوملا وذجمن  

 

 
نع براتخ و صصق ىلإ عماتسل  

؟ينلوكرب ةيلك يف عاملستإا وعرشم وه ام  
ل هميمصت تم ، صاتصختلا ددعتم يهفش خيرات عشروم وه نيكلوبر كلية عماتإس عومشر  

وأ نيحاورمك عشروملا اذه يف ةكشارملل نووعمد أساتذة، و بطل ،عيملجا  .اهجيلست و كرويوين يف و ينلكروب يف اةيلحا   
.صهمصق كواحيل  فويضك  

 

؟عورشملا اذه ريدي نم◌َ   
ساتاردلا مقس و سفنلا لمع قسم و ونيفزيلتلا و ويدارلاو فةحاصلا قسم و اريختلا قسم لمتش ةدع قسامأ نم تذةساأ عشروملا يدير  

، عشروملا نع فسارتلإلس وأ ةكشارملل .ةيجليزنلإا ةغللا مقس و نسانلإا ملع قسمو بباشلا و لفالط ساتارد قسم و ةيكيرملأا  
ريدبلا ىلع عماتسل ل نيلكوبر كلية عومشر رةيدم و ةيجليزنلإا ةغللا مقس يف دعسام ذاتأس ، لجيس اكيسيبج لاصتلإا  يجى   

jentin@brooklyn.cuny.edu or nschiller@brooklyn.cuny.edu 

أفعل؟ أن ى  

اإللكتروني  
 
 بجوّ◌◌َ  تي اذام
لع  

يفو لينكروب يف كتاربخ نع هايف لأس◌ُت فوس .ةعاس ىلإ ةقيقد نيثلث نيب ام قرغتست هيف ، ةلبقاملا يف ةكرشاملا كنم نريد  
اضيأ قحلا كلو  .كيلع هطرح يتم لؤاس يأ ىلع ةباجلإا دمع وأ ةبإلجال ةيلحرا لقمط لكو  .وركيوين ةنيمد ةكراشملا مدع يف ◌ً  

.قتو يأ يف هانع وقفتلا أو  
 

؟بعد اميف ةلجسملا ةلباقملل دثحيس اذام  
ةيلك ةتبكمل يمرقلا (فيلرشأا) لجا سلا يف عشروملا تايكاح ىقاب عم كتيكاح عضو متي فوس ،ةكشارملا ركاقر لاح يف  

ايلاح  لجا سلا يف دجوي  .نيوكلرب   .هيلع علطلإا صشخ ليأ نكمي و عام لجا س لجا سلا اذه  .ةياكح ةئامسمخ يلواح ◌ً
وسوف  

ودب ) ةيتصولا لمدواناتا يف نوكت سوف ةلجسملا تلباقملا ضعب .ةمداقلا امألعوا يف ىرخأ لتباقم تليتسج ةافضإ متت  
انلع ثب◌َ ◌ُت نأ نكمملا نمو ةيلكلل (تكاس ً◌ 
اضيأ ً◌.  

 

؟دئاوفلا و  رطاخملا يه ام  
ةنيمدو نيوكلبر هلأ ياتاكح قيثوت يف دةعساملا هانأش نم لتياو عشروملا اذه يف ةكشارملا نع اضلراب ورعالش يه فوائدال  

نمضتت خاطرملا  .عشروملا يف ةكشارملا لبقام علنيلا قديرتلا ىلع لحصولل ةينكامإ ناكه لكذك  .اهخيتار ظفوح وركيوين  
دافرأ من وأ تكرسأ دارأف نم لءاؤه نوكي دق و .كتيكاح ثادألح كيرسفت يف وأ يألرا يف كعم اسنلا عضب لفتخاا ةيناكمإ  

.كتيلاج  
 

:ليي امم ةدحاو ةرقف رتخاِ   
تلسج يف ماهظفح يتم فوس لجسملا يئاقل و يمساا نأ ىلع قفاوأ معن و ءاقلال ليتسج يف ةكشارملا ىلع افقوأ ، معن (   )  

امتاح نوكي سوف يتصولا ليسجتلا نأو ،نيوكلبر يةلكل  عماتسلاا وعرشم اضيأ ةمعاللو لينكروب ةيلك دافرأل ◌ً اءقللا اذه نأو  ،◌ً  
. نيوكلبر ليةكل عامتسال ' وعرشم تارشن يف وأ ثبلا وأ معالا ضرعلل  مادختس 

ه  
متي نأ نكمم لجسملا  

أو  
ريدأ ال ناأ . طقف ةيميعلتلا فوفصلا يف ليسجتلا امدختساا يتم نأ ىلع نكلو اهسجيلتو ةقابلملا يف ةكشارملا ىلع افقوأ معن (  )  

.نشرها وأ ةبلاقملا ثب يتم نأ ديأر ال و  .عامتسال ' وعمشر تلسج يف ةلجسملا يتلباقمو يمس  إدراج يتم أن   
 

االسم:     التوقيع:   
التاريخ:    

 

ديرن اننإف ،ي نلعلا ثبلا و ماعلا ضرعللو  وعرشملاب صخالا لالسج يف كتقابلم ليسجتب نال حمست لتيا ىللوأا "معن" رتتخ  إذا   
؟(ينروتكإللا ديالبر / نوفيلتلا ) كعم لصتوالل ةقيطر لضأف يه ام .كب لاصتاا ىلع نوكن نأ  

رقم التليفون:    
   العنوان اإللكتروني:

   إسم المحاور:


