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لجنة أخالقيات البحث العلمي
مقترح بحوث الحيوان

أ .البيانات :
اسم الباحث :
القسم:
تاريخ الحصول عليها:

الدرجة العلمية:
تاريخ موافقة القسم التابع له الباحث على مقترح البحث:
المشرفون:

.................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................
.......................................................................................... ..................................
.. ..........................................................................................................................
رقم الهاتف:
البريد االلكترونى:
هل تم تقديم هذا المقترح للجنة األلخقاقيا
درجة البروتوكول:

ماجستير

مسبقا؟ التقديم األولي

تجديد

تعديل

دكتوراه

إذا كان مقترح البحث الخاص بك يتبع لمركز أو لعدة مراكز دولية دالخل مصر يرجى تحديدها
..........................................................................................................................

ب .تصميم ومنهجية البحث:
عنوان البحث:
سؤال  /فرضية البحث:
نوع البحث (يرجى تحديد كل ما ينطبق):
ابحاث الدم
دراسة جهاز
تقنية جراحية
الخرى (يرجى التحديد)
الختبار دواء

ابحاث جينا

رسالة الكلية :

هتدف رسالة الكلية ايل تعليم طبيب االسنان الرعاية واخلربات التكنولوجية وبالتايل توفري رعاية يف جمال صحة الفم ذات جودة عالية مع التوجه للوقاية واخلربة يف عالج االسنان
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هدف البحث (ذكر الهدف األساسي  ،الثانوى  ،و المرحلة الثالثة إن أمكن):
........................................................................................................... .................
............................................................................................................................
................................................................................................... .........................
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:
 .1متطلبا

الحيوان

الجنس .……… :األنواع ……… :السقالة....................... :
االسم الشائع.………… :
العمر أو الوزن أو الحجم التقريبي………………………………… :
الجنس (ذكر /انثى)…………………………………………………… ..
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المصدر (المصادر):
……………………………………………………………………………… ..
موقع (مواقع) السكن األساسي.…………………………………………… :
الموقع (المواقع) التي سيتم إجراء المعالجة فيها.. .. ……………………………… :
إجمالي عدد الحيوانا

المراد استخدامها:

………………………………………………………………
.2ما هى اسباب استخدام الحيوان؟
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… … ..
 .3كيف يمكنك نقل حيواناتك بأمان؟................................................................................
 - 4كيف ستقلل من مخاطر معاناة الحيوان وتحسين رفاهيته؟
............................................................................................... .......
........................................................................................................
 .5هل تحتاج إلى شرط الخبرة في الحيوانا ؟ اشرح السبب؟
…………………………………………………………………………………
. 6كيف ستؤدي الرعاية اليومية للحيوانا

؟

…………………………………………………………………………………
 .7ما هي أنواع وجرعا التخدير والمسكنا

والعقاجا

االلخرى؟

…………………………………………………………………………………
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في نهاية الدراسة؟

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ..
 . 9هل ستستخدم أي عوامل لخطرة( :يتطلب استخدام العوامل الخطرة موافقة مكتب  /لجنة السقامة
البيولوجية المؤسسية .أرفق وثائق الموافقة على استخدام الحمض النووي المؤتلف أو مسببا
األمراض البشرية المحتملة)………………………..........................................
 - 10متطلبا

او شئون لخاصة بالدراسة (إن وجد ) ...................................................

د.المعاير االخالقيه للباحثين الدولين فقط :
هل تجري بحثا لخارج مصر؟ هل هناك أي بنود إضافية يجب ألخذها في االعتبار نتيجة لذلك

.1

(على سبيل المثال  ،العادا

المحلية  ،الحساسيا

السياسية)؟ حدد

...................................................................................................................
.....................................................................................................................
هل فكر

.2

حماية البيانا

في التشريعا

التي سيحتاج مشروعك إلى االلتزام بها (على سبيل المثال  ،قانون

 ،وقانون حرية المعلوما

 ،وقانون حقوق اإلنسان)؟ حدد

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