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 Name of the researcher 

 

 

Research title 

 كل المشتغلين بالبحث العلمي باستخدام حيوانات التجارب مراعاة اآلتى: علي

 تحديد نوع الحيوانات المستخدمة وأعدادها لكل تجربة وهل تتناسب مع الفائدة المرجوة من التجربة؟ 

 :تحديد الباحث المسئول عن التعامل مع حيوانات التجارب في هذه الدراسة 

 :الخبرة السابقة في هذا الشأن 

 اعاة كل الشروط الصحية إلعاشة الحيوان خالل فترة التجارب )من حيث البيئة النظيفة والتهوية مر

 السليمة وكميات األكل وعدد الحيوانات في كل قفص ...........(.

 الضمير اإلنساني عند التعامل مع بقايا  كيفية التخلص من الحيوانات عند انتهاء التجربة )يجب مراعاة

وهي نفسها التي تمليها علينا يتم التعامل معها بالطريقة التي تتناسب مع قيمنا وأخالقنا الحيوانات بحيث 

 شروط البيئة ويمكن مراجعة لجنة الصحة والسالمة المهنية في هذا الشأن.

Ethical Considerations YES NO 

1 A clear scientific purpose is justifiable to use animals.   

2 Number of animals will not exceed the requirements of research.   

3 The process will provide unnecessary Pain or Discomfort.   

4 If chronic pain is expected, by the end of the experiment, the animal 

will be sacrificed using approved method of euthanasia (القتل الرحيم (. 

  

5 If there is surgical procedure: 

Anesthesia, Antibiotics and Postoperative care will be applied. 

  

6 Same animal will not be the subject of more than one experimental 

protocol. 

  

7 Care of animals kept for biomedical purposes will be under the 

supervision of veterinarians. 

  

8 Animals will be transported under human and hygienic conditions.   

9 Animals will receive a supply of food stuffs appropriate to their 

requirements and free access to potable water. 

  

10 Disposal of sacrificed animals will be consistent with health and 

environmental concerns. 

  

11 Animal used for human consumption will not be slaughtered before 

complete withdrawal period of drugs. 

  

12 Wild animals undergo extinction will be avoided from any trial leading 

to their extinction. 

  

13 Experiments applied to fresh water fish will not pollute environment.   
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