
























































Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1486485



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1143057





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1318245



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1060325









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1161048



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1402785



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1386648





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1471345







Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1266442



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1093676



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1476293



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1281208



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1122942



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1291406





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1145766



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1295883









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1173138



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

94273



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
94197









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1382081







Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1475549



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1459265









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1405973



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1477166





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1469124



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1255979



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1210404



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1484570





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1300743



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1177120





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1469411







Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1475957



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1151369



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1498456





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1143498





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1436102



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1226895



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1189711



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1481849



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
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Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1437031









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1479036





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  أنت مدعو

سباب وراء عدم االتزام  عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واال
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨في ھذه الدراسة، یجن ان تكون  

ماتبإمكانك طلب إیضاحات أو معلو  .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن  إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
حاب من  سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنس

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . االتصال بالشخص المسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدة

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    ئدالفوا
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  
عدم   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم  بعملیة 

الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 
 ذه التقریر. یقرؤون ھ

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك، عالوةً على    ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل. 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصلسیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابكما أعرف تمام المعرفة بانني حر في  .معھم

 . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 . ................................................ :رقم الملف

: ...................................................توقیع المشترك
1110486







Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1077606



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1163307

































Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1244725



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1485282









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1333571































Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  أنت مدعو

السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  عملیات  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨في ھذه الدراسة، یجن ان تكون  

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .و أكثرشھور أ  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
راحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  سؤال إذا كان یشعرك بعدم ال

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . االتصال بالشخص المسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدة

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  
عدم   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم  بعملیة 

علیك    إلتزامھم، یؤثر  قد  الذین  وھذا  باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل 
 یقرؤون ھذه التقریر. 

 
Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل. ستز   عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  يباحث الرئیسیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابكما أعرف تمام المعرفة بانني حر في  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 : ...................................................توقیع المشترك
1337741





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
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Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
43981





























































































Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1375745









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1155595

















Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

نظرة عامة عن الدراسة
أنت مدعو للمشاركة ببحث علمي  یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى 
عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام 
بنظام غذائي وریاضي صحي. البحث سیجرى في مستشفى الملك فھد 
التخصصي القصیم - المملكة العربیة السعودیة. لتكون مؤھلي للدخول 
في ھذه الدراسة، یجن ان تكون ١٨ سنة او أكبر ویكون قد مر على 
عملیة السمنة ٦ شھور أو أكثر. بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات 
إضافیة عن ھذه الدراسة ككل. 
في ھذا االستطالع، سوف  تُسأل  عن  عاداتك الغذائیة الصحیة  والتمارین 

الریاضیة. قد یأخذ االستطالع ١٠- ١٥ دقیقة. 

Rights Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

الحقوق المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من 

الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 

Risks Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

المخاطر مشاركتك في ھذا االستطالع من المتوقع أن ال تحمل أي 
ً أو نفسیاً. ومع ذلك، إذا واجھتك أي مشكلة، یمكنك  مخاطر، جسدیا

االتصال بالشخص المسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدة. 

Benefits You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

الفوائد  لن یكون لك فائدة  )مالیاً أو صحی اً(  عند مشاركتك.  ومع ذلك فإن 
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن  مدة إلتزام المرضى الذین قاموا 
بعملیة تكمیم بالعادات الغذائیة الصحیة والریاضة، وعن سبب عدم 
إلتزامھم،  وھذا قد یؤثر علیك بشكل غیر مباشر أو باآلخرین الذین 

یقرؤون ھذه التقریر. 

Privacy Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

الخصوصیة  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم 
إمكانیة الوصول إلى البیانات الخاصة بك. المعلومات الخاصة التي 
ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل. عالوةً على ذلك، 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل،  ستنشر النتائج من غیر 

االفشاء عن اسمك. 

Contact If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

التواصل إذا كان لدیك أي استفسار/شكوى تتعلق بھذا االستطالع، 
یرجى التواصل مع الباحث الرئیسي لھذه الدراسة. 

د. بندر سعد السكران  
 dr.bandar.22@gmail.com :البرید االلكتروني

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

موافقة المشترك:
لقد قرأت استمارة القبول ھذه وفھمت مضمونھا. تمت اإلجابة على 
أسئلتي جمیعھا. وبناء علیھ فإنني، حر اً مختار اً،  أوافق على االشتراك 
في ھذا البحث، وإني أعلم أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ أو مساعدیھ 
سیكونون مستعدین لإلجابة على أسئلتي، وأنھ باستطاعتي التواصل 
معھم. كما أعرف تمام المعرفة بانني حر في االنسحاب من ھذا البحث 

متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة. 
. ................................................رقم الملف: 

. ..................................................توقیع المشترك: 
1023103













Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1461192





















Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1466466













Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1467401





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1110742





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1452645



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  أنت مدعو

السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  عملیات  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨في ھذه الدراسة، یجن ان تكون  

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .و أكثرشھور أ  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن  إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
راحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  سؤال إذا كان یشعرك بعدم ال

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . االتصال بالشخص المسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدة

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  
عدم   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم  بعملیة 

علیك    إلتزامھم، یؤثر  قد  الذین  وھذا  باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل 
 یقرؤون ھذه التقریر. 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل. ستز عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  يباحث الرئیسیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصلسیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابكما أعرف تمام المعرفة بانني حر في  .معھم

 . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
.................................................  :رقم الملف

: ...................................................توقیع المشترك
1468167































Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1467104











 



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
76510











Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1456844



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1454055







Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

14095081

















































Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

دراسة نظرة عامة عن ال
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  أنت مدعو

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨راسة، یجن ان تكون  في ھذه الد 

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن  إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھمالبیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.  عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصلسیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

 . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
.................................................  :رقم الملف

...................................................: توقیع المشترك
1356316









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن  إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھمالبیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.  عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصلسیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

 . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
.................................................  :رقم الملف

...................................................: توقیع المشترك
1089550









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1425877





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1314132



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1441513





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1432173



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1449767









Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن  إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.  عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصلسیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

 . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
.................................................  :رقم الملف

...................................................: توقیع المشترك
1253685



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1404499







Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
55847





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1102302





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1180423



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1450975



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1175764



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1456378



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1194299



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1470165







Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1463126



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن  إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھمالبیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.  عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصلسیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

 . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
.................................................  :رقم الملف

...................................................: توقیع المشترك
1288074





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1371808





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1452647





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1455991





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن  إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھمالبیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.  عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصلسیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

 . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
.................................................  :رقم الملف

...................................................: توقیع المشترك
1286426



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1176438



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1387523



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1462717



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1261424





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1319466





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1434350





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1348938



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1487380





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1198934





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1337096



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1199328





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1460590





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1479977





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1469567





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1142204





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1240686



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1073534



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1114155





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1156582



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1087445

















Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1454268



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1467485





Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1460412



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1391142



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1303203



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

عدم  بعملیة   سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  بالعادات  تكمیم 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

لدیھم  البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك

1210744



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
1421708



Informed Consent الموافقة على االشتراك في البحث العلمي 
An overview of the study 
You are invited to participate in a scientific research 
entitled "Dietary Assessment and Patients Perspective 
Reasons for Diet and Exercise Adherence Post 
Bariatric Surgery", which will be conducted in King 
Fahd Specialist Hospital in Qassim, Saudi Arabia. To 
be eligible to participate in this study, you need to be 
18 years or older, and have had bariatric surgery in a 
period not less than 6 months. You can request more 
information or clarification about this study. 
During this call, you will be asked questions about 
your diet and exercise habits. It may take 10-15 
minutes. 

 نظرة عامة عن الدراسة 
یھدف لمعرفة مدى التزام مرضى    للمشاركة ببحث علمي  مدعو  أنت

عملیات السمنھ بالعادات الغذائیة الصحیھ واالسباب وراء عدم االتزام  
في مستشفى الملك فھد   سیجرىالبحث    .بنظام غذائي وریاضي صحي

لتكون مؤھلي للدخول    .المملكة العربیة السعودیة  -التخصصي القصیم  
سنة او أكبر ویكون قد مر على   ١٨ان تكون    في ھذه الدراسة، یجن

بإمكانك طلب إیضاحات أو معلومات    .شھور أو أكثر  ٦عملیة السمنة  
ككل. الدراسة  ھذه  عن   إضافیة 
في ھذا االستطالع، سوف تُسأل عن عاداتك الغذائیة الصحیة والتمارین 

 دقیقة.  ١٥ -١٠الریاضیة. قد یأخذ االستطالع 
 

Rights  Participation is optional, you have the full 
right not to answer any question if it makes you feel 
uncomfortable. You also have the right to withdraw 
from the study at any point of time, during or after 
completion of the questionnaire. 

المشاركة اختیاریة، لدیك كامل الحق في عدم اإلجابة على أي   الحقوق 
سؤال إذا كان یشعرك بعدم الراحة. لدیك الحق أیضاً في االنسحاب من  

 الدراسة في أي وقت خالل أو بعد إكمال ھذا االستطالع. 
 

Risks  Your participation in this survey is expected to 
have no risks, physically or psychologically. 
However, if you encounter any problem, you can 
contact the administrator of the study for assistance. 

أي    المخاطر تحمل  ال  أن  المتوقع  من  االستطالع  ھذا  في  مشاركتك 
مشكلة،   أي  واجھتك  إذا  ذلك،  ومع  نفسیاً.  أو  جسدیاً  یمكنك مخاطر، 

 . مسؤول عن الدراسة للحصول على المساعدةاالتصال بالشخص ال

Benefits  You will not have benefits (financially or 
healthily) when you participate. However, the result 
of this survey will tell us about the rate of adherence 
of post bariatric patients to diet and exercise and help 
us discover the reason they do not adhere, thus 
indirectly affecting you or others who read this report. 

ومع ذلك فإن  .  عند مشاركتك(  مالیاً أو صحیاً )لن یكون لك فائدة    الفوائد
نتیجة ھذا االستطالع سوف تخبرنا عن مدة إلتزام المرضى الذین قاموا  

ب تكمیم  عدم  بعملیة  سبب  وعن  والریاضة،  الصحیة  الغذائیة  العادات 
الذین    إلتزامھم، باآلخرین  أو  مباشر  غیر  بشكل  علیك  یؤثر  قد  وھذا 

 یقرؤون ھذه التقریر. 
 

Privacy  Data provided by the participants is 
completely safe and only researchers will have access 
to your data. The personal information you will 
provide will be private and will not be released 
publicly. Moreover, if this study is fit to be published 
in the future, the results will be published 
anonymously. 

البیانات التي تقدمھا آمنة تماماً والباحثون فقط ھم من لدیھم    الخصوصیة
التي   الخاصة  المعلومات  بك.  الخاصة  البیانات  إلى  الوصول  إمكانیة 

ذلك،   ستزودھا سوف تكون خاصة ولن تنشر على المأل.    عالوةً على 
إن كان ھذا الباحث قابل للنشف في المستقبل، ستنشر النتائج من غیر  

 االفشاء عن اسمك.
 

Contact  If you have any query/complaint regarding 
this survey, please contact the principle investigator of 
this study.  
Dr. Bandar Saad Assakran 
Email: dr.bandar.22@gmail.com 

االستطالع،    التواصل بھذا  تتعلق  استفسار/شكوى  أي  لدیك  كان  إذا 
 لھذه الدراسة.  باحث الرئیسيیرجى التواصل مع ال
 د. بندر سعد السكران  

 dr.bandar.22@gmail.comالبرید االلكتروني: 

Participant approval 
I understand and agree to participate in this study, and 
I know that the researcher and his colleagues and staff 
or his aides would be willing to answer my questions, 
and that I can contact them. As I know very well that 
I am free to withdraw from the research at any time, 
even after the signing of the approval. 
Participant file number: …………………………. 
Participant signature: …………………………. 

 موافقة المشترك: 
تمت   مضمونھا.  وفھمت  ھذه  القبول  استمارة  قرأت  على   اإلجابةلقد 

 االشتراكأوافق على    ،مختاراً   نني، حراً إعلیھ ف  وبناء  أسئلتي جمیعھا.
و مساعدیھ أن الباحث وزمالءه ومعاونیھ  أ، وإني أعلم  ھذا البحث  في

باستطاعتي   وأنھ  أسئلتي،  على  لإلجابة  مستعدین  التواصل  سیكونون 
من ھذا البحث   االنسحابأعرف تمام المعرفة بانني حر في كما  .معھم

  . متى شئت حتى بعد التوقیع على الموافقة
 .................................................  :رقم الملف

 ...................................................: توقیع المشترك
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