
| 1 

 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
    Tel : 0862347767                                           Fax: 0862347767                                    Email:ddent.office@mu.edu.eg 

  جامعة المنيا جامعة المنيا 
  األسناناألسنان  كلية طبكلية طب

  لجنة اخالقيات البحث العلميلجنة اخالقيات البحث العلمي
  المسجلة برقمالمسجلة برقم

RRHHDDIIRRBB22001177112222000044  
  

FFaaccuullttyy  DDeennttiissttrryy  

 

 1 

 رؤية الكلية :
 واالقليمي تتطلع الكلية ان تصبح رائدة يف جمال طب االسنان والبحث العلمي وخدمة اجملتمع علي املستوي القومي 

 

 رسالة الكلية :
التوجه للوقاية واخلربة يف عالج االسنان  هتدف رسالة الكلية ايل تعليم طبيب االسنان الرعاية واخلربات التكنولوجية وبالتايل توفري رعاية يف جمال صحة الفم ذات جودة عالية مع

 ة املعرفة السريرية من خالل البحوث ،والتعليم املستمر وبرامج الدراسات العليا لطب االسنانواملمارسة االخالقية. كما تلتزم الكلية خبدمة صعيد مصر ودفع عجل
 

  عتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد كلية مكلية م
  20182018//33//1313( بتاريخ ( بتاريخ 176176بقرار رقم )بقرار رقم )

  

 

  خالقيات البحث العلميخالقيات البحث العلميأألجنة لجنة 
 حيوانث الوبحمقترح 

 : البيانات. أ

 اسم الباحث :

 القسم:

 الدرجة العلمية:                                                 تاريخ الحصول عليها:

 تاريخ موافقة القسم التابع له الباحث على مقترح البحث:

 المشرفون:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 رقم الهاتف:                                           

 البريد االلكترونى:

 تجديد          تعديل              التقديم األولي؟   لخقاقيا  مسبقا  األلجنة لهل تم تقديم هذا المقترح 

دكتوراه              ماجستير      درجة البروتوكول:  

 هاتحديديرجى  دالخل مصردولية  بك يتبع لمركز أو لعدة مراكزاص إذا كان مقترح البحث الخ

.......................................................................................................................... 

 ب. تصميم ومنهجية البحث:
 

 عنوان البحث:

 سؤال / فرضية البحث:

 حديد كل ما ينطبق(:نوع البحث )يرجى ت

 ابحاث جينا                   ابحاث الدم                     دراسة جهاز           يةتقنية جراح

 الختبار دواء                      الخرى )يرجى التحديد(
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إن أمكن(: و المرحلة الثالثة ، الثانوىهدف البحث )ذكر الهدف األساسي ،   

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................  

 بيان دراسة التصميم األساسي

 حجم العينة )في حالة استخدام معادلة الحساب ، يرجى ذكر ذلك(

…………………………………………………………………………………

............................……………………………………………………………… 

 طريقة التوزيع العشوائي المستخدمة: )حدد(

…………………………………………………………………………………

........................ ………………………………………………………………… 

 :متغيرا  النتائج

............................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 الجدول الزمنى المتوقع: 

 

 ج. المعاير االخالقيه:

 متطلبا  الحيوان. 1

 .......................السقالة: ……… األنواع: ………. الجنس: 

 ………….االسم الشائع: 

 …………………………………العمر أو الوزن أو الحجم التقريبي: 

 ………………… ..…………………………………)ذكر/ انثى(الجنس 



| 3 

 
 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
    Tel : 0862347767                                           Fax: 0862347767                                    Email:ddent.office@mu.edu.eg 

  جامعة المنيا جامعة المنيا 
  األسناناألسنان  كلية طبكلية طب

  لجنة اخالقيات البحث العلميلجنة اخالقيات البحث العلمي
  المسجلة برقمالمسجلة برقم

RRHHDDIIRRBB22001177112222000044  
  

FFaaccuullttyy  DDeennttiissttrryy  

 

 3 

 رؤية الكلية :
 واالقليمي تتطلع الكلية ان تصبح رائدة يف جمال طب االسنان والبحث العلمي وخدمة اجملتمع علي املستوي القومي 

 

 رسالة الكلية :
التوجه للوقاية واخلربة يف عالج االسنان  هتدف رسالة الكلية ايل تعليم طبيب االسنان الرعاية واخلربات التكنولوجية وبالتايل توفري رعاية يف جمال صحة الفم ذات جودة عالية مع

 ة املعرفة السريرية من خالل البحوث ،والتعليم املستمر وبرامج الدراسات العليا لطب االسنانواملمارسة االخالقية. كما تلتزم الكلية خبدمة صعيد مصر ودفع عجل
 

  عتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عتمدة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد كلية مكلية م
  20182018//33//1313( بتاريخ ( بتاريخ 176176بقرار رقم )بقرار رقم )

المصدر )المصادر(: 

.. ……………………………………………………………………………… 

 …………………………………………….موقع )مواقع( السكن األساسي: 

 ……………………………… .. ..فيها:  المعالجةالموقع )المواقع( التي سيتم إجراء 

إجمالي عدد الحيوانا  المراد استخدامها: 

……………………………………………………………… 

 

 ستخدام الحيوان؟اى اسباب ما ه2.

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… … .. 

 ................................................................................. كيف يمكنك نقل حيواناتك بأمان؟3

 ؟تهوتحسين رفاهي الحيوان معاناةكيف ستقلل من مخاطر  - 4

...................................................................................................... 

........................................................................................................ 

 . هل تحتاج إلى شرط الخبرة في الحيوانا ؟ اشرح السبب؟5

………………………………………………………………………………… 

 

 ؟ ا حيوانللرعاية اليومية الكيف ستؤدي  .6

………………………………………………………………………………… 

 

 ؟قاجا  االلخرىوالع مسكنا هي أنواع وجرعا  التخدير وال. ما 7

………………………………………………………………………………… 
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الدراسة؟ . ما هي طريقة القتل الرحيم أو التخلص من الحيوانا  في نهاية8   

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… .. 

هل ستستخدم أي عوامل لخطرة: )يتطلب استخدام العوامل الخطرة موافقة مكتب / لجنة السقامة  .9

البيولوجية المؤسسية. أرفق وثائق الموافقة على استخدام الحمض النووي المؤتلف أو مسببا  

 ………………………..........................................ة المحتملة(األمراض البشري

 

 ................................................... لخاصة بالدراسة )إن وجد (او شئون متطلبا   -10

 

 د.المعاير االخالقيه للباحثين الدولين فقط :

 

ألخذها في االعتبار نتيجة لذلك إضافية يجب بنود هل تجري بحث ا لخارج مصر؟ هل هناك أي  .1

 )على سبيل المثال ، العادا  المحلية ، الحساسيا  السياسية(؟ حدد

................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

هل فكر  في التشريعا  التي سيحتاج مشروعك إلى االلتزام بها )على سبيل المثال ، قانون  .2

 حماية البيانا  ، وقانون حرية المعلوما  ، وقانون حقوق اإلنسان(؟ حدد

............................................................................................................ 

.............................................................................................................. 
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