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جديدة معلومات ي

ھذا في إلستمرار
الدر من النسحاب

ل الباحثين بعض 

 

الس ضمان يمكننا ال
المتعلقة معلومات
معلوماتك مراجعة
 :كونوا  

 ال فريق
ا البحث

 ا ممثلي
الدراسة
وسالمت

 أطباؤك

المع ھذه تشتمل ن
الش ھويتك تحدد ن
رغبتك عدم او عنا

ھ من اي سترجاع
  .باحثين
بالع االحتفاظ سيتم
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