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ــ  اسم المشارك ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشروع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعبأ من قبل المشارك

 .الحيوانات المستخدمة عددو ،(اسم الجنس والنوع ) اسم الحيوان  .1
 
 

  قفص، كل  في الحيوانات وعدد ،الصندوق/، باإلضافة إلى حجم القفصوفر للحيوانيالذي سسكن الخاص  يقة التربية والبالتفصيل طر صف .2
 . الخ مراقبة الحيوان... مرات وعدد ،ءاموال ءالغذاوحصص ، الغذاء ونوعالبيئة، الفراش، 

 
 
 ما الذي سيحصل للحيوان بعد االنتهاء من التجربة؟  .3

 

 

 المشرف من عليها  الحصول تم خطاب إرفاق يرجى بنعم، اإلجابة كانت إذا  وفاته؟ في تسبب أو الحيوان وزن  في نقص لوحظ هل .4
 . التحقيق ونتائج الحالة  لتوثيق البيطري الطبيب أوعين الم مشرفال أو األكاديمي،

 
 

 من مركز أبحاث معتمد متخصص بالحيوانات.  نسخة من نموذج موافقة ارفق .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 بل الطبيب البيطري: يعبأ من ق
 

  قبل البدء بالتجارب.  وبيئة الحيوان مع المشارك المشروع،أقر بأنني راجعت 

  المكمالت  /وبوصفة طبية  اآلمنة جرعات األدوية  استخدام أقر بالموافقة على
 الغذائية دون إحداث ضرر للحيوان. 

  أو المرض حالة في  والتمريض يةالطب  البيطرية  الرعاية  ري توفأتعهد ب  
   . الطوارئ

__________________    _______________________ 
 االسم                                              الهاتف/البريد اإللكتروني 

__________________    _______________________ 
 (                 نةس/ يوم /شهر)  تاريخ الموافقة                                         التوقيع    

 

 : المشرف األكاديمي  أو  معينيعبأ من قبل المشرف ال

  لبدء بالتجارب،  قبل ا وبيئة الحيوان مع المشاركمشروع  الأقر بأنني راجعت
 متابعة الحيوان خالل هذا المشروع. وأوافق على تحمل مسؤولية رعاية و

 سأتولى اإلشراف المباشر على تجارب المشروع . 

 
___________   __________   __________________ 

 االسم                                              الهاتف/البريد اإللكتروني 
   _____________________     __________________ 

 (               سنة/يوم /شهر) تاريخ الموافقة                               التوقيع           

 

 ( 5A)  نموج الحيوانات الفقارية
   حقلال-زللمنا-المدرسة تجارب في الفقارية والتي أجريت عليها ال اريع التي ترتبط بالحيواناتإلزامي لكل المش

 (ربقبل البدء بالتجا (SRC)نة المراجعة العلمية لج يتطلب موافقة )

 قبل البدء بالتجارب.  (SRC)لجنة المراجعة العلمية يعبأ من قبل 

  الغذائية: أو السلوكية وأ الزراعية للدراسات المطلوبة الرقابة مستوى

 وقيعه أدناه.، يتطلب تمعين مشرف  يتطلبمشروع ال 

 ويتطلب توقيعهما أدناه. معينطبيب بيطري ومشرف  يتطلب روعمشال ، 

 (2) رقمتعبئة النموذج  المشرف األكاديميوعلى  ويتطلب توقيعهم أدناه مشرف أكاديمي،و معينطبيب بيطري ومشرف  يتطلبمشروع ال . 

 متخصص.و معتمد ثابحأمركز  خارجقيام به ال يمكن المشروعأن   جدتوو ،بدقة (SRC) العلمية  المراجعة لجنةتمت مراجعة المشروع من قبل 

 : ى هذه الموافقة قبل إجراء التجارب()يجب الحصول عل SRCموافقة لجنة 

 

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
 (               سنة/يوم /شهر) تاريخ الموافقة                        التوقيع                                                                     (SRC)رئيس لجنة  


