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المشــاركون فــي إعــداد الالئحــة اإلداريــة وإجــراءات
التشــغيل القياســية للجنــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام
الحيوانــات فــي التعليــم والبحــث العلمــي بجامعة الفيوم
()FU-IACUC
•أ .د .زاهــر أحمــد محمــد ،أســتاذ الكيميــاء الحيويــة ،رئيــس لجنة أخالقيات
رعايــة واســتخدام الحيوانــات في التعليــم والبحث العلمي.
•أ.د .سوسن عبد العزيز صادق ،أستاذ علم األدوية.
َ َ
•أ.دُ .بث ْيـنة يوســف فــؤاد ،أستاذ تربية الدواجن.
•د .عبــد الكريــم محمــد عبــد اللطيـــف ،أســتاذ علــم الحيــوان المســاعد،
أميــن لجنــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام الحيوانــات فــي التعليــم
والبحــث العلمــي.
•د .عبد المنعم صادق حسن ،أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد.
•د .خالد رمضان إبراهيم ،مدرس التغذية وعلوم األطعمة.
•د .محمود عبد العاطي فؤاد ،مدرس الميكروبيولوجي والمناعة.
•أ .نهال عبد الرحمن عبد الله ،أخصـائي شـئون تعليم أول.
•د .دعاء محمود السيد ،مدرس تكنولوجيا التعليم.
•أ .محمد سيد عزت سيد ،معيد تربية فنية.
•أ .مصطفــى محمــد كيالنــي ،مديــر مكتــب أ.د .نائــب رئيــس الجامعــة
لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث.
•أ .محمــد مصطفــى فهمــي ،مصمــم تعليمــي بكليــة الحاســبات
والمعلومــات.
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المشــاركون فــي مراجعــة الالئحــة اإلداريــة وإجــراءات
التشــغيل القياســية للجنــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام
الحيوانــات فــي التعليــم والبحــث العلمــي بجامعة الفيوم
()FU-IACUC
•أ.د .محمــد عيســى ســيد أحمــد ،نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا
والبحــوث.
•أ.د .خديجــة محمــد جعفــر ،أســتاذ علــم الحيــوان ،رئيــس لجنــة أخالقيــات رعايــة
واســتخدام الحيوانــات فــي التعليــم والبحــث العلمــي ،جامعــة القاهــرة.
•أ.د .منــى عبــد التــواب الخشــاب ،أســتاذ فســيولوجيا الحيــوان ،عميــد كليــة الزراعــة،
جامعــة الفيــوم.
•أ.د .عرفه صبري حسن ،أستاذ الفيزياء ،كلية العلوم ،جامعة الفيوم.
•أ.د .منــى حافــظ حتــه ،أســتاذ العقاقيــر ،قائــم بأعمــال عميــد كليــة الصيدلــة ،جامعــة
الفيــوم.
•أ.د .إنصــاف أحمــد الفــل ،أســتاذ تربيــة الدواجــن ،وكيــل كليــة الزراعــة لشــئون التعليــم
والطــاب ،جامعــة الفيــوم.
َ
َ
•أ.د .عصام سيد أحمد عامرية ،أستاذ النحو والصرف والعروض ،جامعة الفيوم.
•أ.د .ســحر ســلطان عبــد المجيــد ،أســتاذ التغذيــة وعلــوم األطعمــة ،وكيــل كليــة التربيــة
النوعيــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث.
•أ.د .نيفيــن علــي الســواح ،أســتاذ الخضــر ،وكيــل كليــة الزراعــة لشــئون الدراســات
العليــا والبحــوث.
•أ.د .صفــاء نــادى عبــد العظيـــم ،أســتاذ باحــث متفــرغ ،معهــد بحــوث اإلنتــاج الحيوانــي،
محطــة بحــوث ســدس.
•أ.د .فــوزي محمــد الهــادي ،أســتاذ خدمــة الفــرد ،وكيــل كليــة الخدمــة االجتماعيــة
لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث.
•أ.د .كمــال حســن غــاب ،أســتاذ اإلحصــاء وتربيــة النبــات ،قائــم بأعمــال وكيــل معهــد
البحــوث والدراســات اإلســتراتيجبة لــدول حــوض النيــل لشــئون الدراســات العليــا
والبحــوث.
•د .سماح ممدوح محمد ،أستاذ المناعة المساعد ،جامعة الفيوم.
•د .عمرو سـيد عبد الفتاح هيبة ،باحث شئون بيئة أول ،جهاز شئون البيئة بالفيوم.
•ط .ب .أسـامة فــاروق محمـد ،طبيب بيطري ،جامعة الفيوم.
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أعضاء لجنة أخالقيات رعاية واستخدام الحيوانات فى
التعليم والبحث العلمي
للعام الجامعى 2020/2019

الوظيفة

م

االسم

1

أ.د .زاهر أحمد محمد

أستاذ الكيمياء احليوية ،رئيس اللجنة.

2

أ.د .سوسن عبد العزيز صادق

أســتاذ علم األدوية املتفرغ ،كليـة الطب.

3

د .عبد الكريم محمد عبد اللطيـف

أسـتاذ علم احليـوان املساعد ،أمني اللجنة.

4

د .عبد املنعم صادق حسن

أستاذ الكيمياء احليوية املساعد ،كليـة الزراعة.

5

د .بثين�ة يوسف فؤاد

أستاذ تربي�ة الدواجن املساعد ،كلية الزراعة.

6

د .خالد رمضان إبراهيم

مدرس التغذية وعلوم األطعمة ،كليــة الرتبي�ة النوعية.

7

د .محمود عبد العاطي فؤاد

مدرس امليكروبيولويج واملناعة ،كلية الصيدلة.

8

د .صفاء نادي عبد العظيـم

أستاذ متفرغ بمعهد حبوث اإلنت�اج احليواين ،محطة حبوث سدس.

9

ط .أسـامة فــاروق محمـد

طبيـب بيطرى باملدن اجلامعيـة.

10

د .عمرو سـيد عبد الفتاح هيب�ة

باحث شئون بيئ�ة ،جهاز شئون البيئ�ة بالفيوم.

11

أ .نهال عبد الرحمن عبد هللا

أخصـــايئ شـــئون تعليــم أول ،مكتــب أ.د .نائــب رئيــس اجلامعة لشـــــئون
الدراســـــات العليـا والبحوث.

11

الالئحة اإلدارية وإجراءات التشغيل القياسية للجنة أخالقيات رعاية
واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي بجامعة الفيوم
مقدمة
يعــود تاريــخ تنظيــم رعايــة احليــوان يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل إنشــاء اللجــان
املؤسســية لرعايــة احليوانــات وطــرق اســتخدامها يف التعليــم والبحــث العلــي IACUCs
عــام  ،1963حيــث تــم نشــر أول نســخة مــن دليــل رعايــة واســتخدام احليوانــات املختربيــة.
أمــا الطبعــات الالحقــة مــن الدليــل ،فقــد تمــت مــن ق َِبــل املعهــد القــويم للصحــة NIH
ً
وحاليــا يتــم العمــل
التابــع لألكاديميــة الوطنيــ�ة للعلــوم يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
بالطبعــة الثامنــة.
ُ َ ْ
يف عام  ،1963تم تشكيل جلنة مستقلة لالعتماد ،سميت اجلمعية األمريكية العتماد رعاية
احليوانات املعملية  .AAALACتم تغيري اسم اللجنة عام  1996ليصبح «جمعية تقييم
واعتماد رعاية حيوانات املختربات الدولية .»AAALAC
تــم إدخــال مفهــوم اللجنــة املؤسســية لرعايــة واســتخدام احليوانــات ) (IACUCرسـ ً
ـميا يف

عــام  1986مــع تعديــل قانــون رعايــة احليــوان والتغيــرات املقابلــة يف إطــار سياســة خدمــات
الصحــة العامــة للرعايــة اإلنســاني�ة ،واســتخدام احليوانــات املختربيــة يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة Public Health Service (PHS) Policy on Humane Care and
.Use of Laboratory Animals
وعلــى الرغــم مــن َّأن كثـ ً
ـرا مــن مــواد قانــون رعايــة احليــوان أتــت مــن القانــون الــذي تفرضــه
وزارة الزراعــة األمريكيــة يف هــذا الشــأن ،إال أن املجموعــة الكاملــة مــن اللــواحئ بشــأن
 IACUCsأتــت مــن سياســة خدمــات الصحــة العامــة  ،PHSوبنـ ً�اء عليــه ،قامــت اللجنــة
املؤسســية لرعايــة واســتخدام احليوانــات  IACUCsبإجــراء عمليــات تفتيــش علــى مرافــق
اســتخدام احليوانــات ،وهكــذا تــم تأســيس التكويــن احلديــث لهــذه اللجــان املؤسســية
.IACUCs
ويف هــذا اإلطــار ،تقــوم املنظمــة الدوليــة لتقييــم واعتمــاد رعايــة احليوانــات املعمليــة
 AAALACبإمــداد ســبل التعــاون مــع اجلامعــات ،واملراكــز البحثيـ�ة ،يف أمريــكا الالتينيـ�ة،
وأوروبــا ،وأفريقيــا ،والشــرق األوســط ،ىف مجــال رعايــة واســتخدام احليوانــات املعمليــة ىف
التعليــم والبحــث العلــي ،وإجــراء التجــارب املعمليــة املختلفــة ،وكذلــك تدريــب الباحثــن،
ونشــر ثقافــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام احليوانــات يف التجــارب البيولوجيــة ،وقــد منحــت
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املنظمــة االعتمــاد الــدويل ألكــر مــن  1000شــركة ،وجامعــة ،ومستشــفى ،ومؤسســات
حكوميــة ،وحبثي ـ�ة ،يف  49دولــة حــول العالــم.
وىف هــذا الصــدد ،كانــت مصــر َس َّــباقة ىف مجــال التعامــل األخــايق مــع احليوانــات علــى

مســتوى العالــم ،حيــث أصــدرت أقــدم قانــون لتنظيــم التعامــل مــع احليوانــات وجتريــم
تعذيبهــا ،أو التعامــل بقســوة معهــا عــام  ،1902باإلضافــة إىل إصــدار جامعــة القاهــرة يف
ين�ايــر  2019دليــل التعامــل األخــايق مــع حيوانــات التجــارب يف التعليــم والبحــث العلــي يف
نطــاق القيــم األخالقيــة واملعــارف املتجــددة ،كمــا ين�اقــش الربلمــان املصــري مشــروع قانــون
أخالقيــات البحــوث احليويــة التطبيقيــة ،الــذي ســوف يتمتــع باحليــاد واالســتقاللية.

ومــن منطلــق حــرص جامعــة الفيــوم علــى حفــظ حقــوق املخلوقــات احليــة كمــا كفلتهــا
األديــان الســماوية ،وكذلــك ســعيها لدفع عجلــة التقدم يف مجــال األحباث العلميــة احليوية،
ً
وأيضــا موافقــة جمهوريــة مصــر العربيـ�ة ممثلــة يف الهيئـ�ة العامــة للخدمــات البيطريــة علــى
الضوابــط الــي وضعتهــا املنظمــة العامليــة لصحــة احليــوان World Organization for
) Animal Health (OIEالســتخدام احليوانــات احليــة ،وطالبــت فيهــا بتطبيــق القواعــد
املنصــوص عليهــا بالالحئــة التنفيذيــة للمبــادئ التوجيهيــة لرعايــة احليــوان Principles
for animal welfare: chapter 7.8 use of animals in research and
) education (2011والــي تنــص علــى إنشــاء جلــان ألخالقيــات اســتخدام حيوانــات
التجــارب يف البحــث العلــي يف املؤسســات التعليميــة والبحثي ـ�ة ،كان ً
لزامــا علــى اجلامعــة
رعايــة واســتخدام حيوانــات التجــارب يف
اســتحداث جلنــة جامعــة الفيــوم ألخالقيــات
َّ
التعليــم والبحــث العلــي ) ،(FU-IACUCوقــد وقعــت اجلامعــة بروتوكــول تعــاون يف
هــذا الســياق مــع جامعــة القاهــرة عــام  ،2018لتبـ�ادل املعلومــات ،واخلــرات ،يف هــذا الشــأن.
وقــد قامــت جلنــة جامعــة الفيــوم ألخالقيــات رعايــة واســتخدام احليوانــات يف التعليــم
والبحــث العلــي ،مســتعين�ة ببعــض املتخصصــن ،لوضــع دليــل يتضمــن مجموعــة مــن
ً
املعايــر احلاكمــة واملبــادئ التوجيهيــة وفقــا للمعايــر القياســية العامليــة ،إلرشــاد الباحثــن،
واملؤسســات ،وجلــان أخالقيــات رعايــة واســتخدام احليوانــات يف التعليــم والبحــث العلــي
بآليــات التعامــل مــع احليوانــات أثن ـ�اء إجــراء التجــارب.
وفيمــا يلــي الالحئــة اإلداريــة ،وإجــراءات التشــغيل القياســية للجنــة أخالقيــات رعايــة
واســتخدام حيوانــات التجــارب يف التعليــم والبحــث العلــي جبامعــة الفيــوم.
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رؤية اللجنة ورسالتها ومنظومة قيمها ،وأهدافها
The committee’s vision, mission, value set, and goals

رؤية اللجنة
التعامــل األخــايق مــع حيوانــات التجــارب بكافــة أنواعهــا ،أثنــ�اء اســتخدامها يف أغــراض
التعليــم والبحــث العلــي ،يف إطــار املعايــر الدوليــة.

رسالة اللجنة
ضمــان تقديــم رعايــة صحيــة ،وبيطريــة عاليــة اجلــودة للحيوانــات الــي تســتخدمها كليــات
اجلامعــة ومعاهدهــا يف التعليــم ،والبحــث العلــي بطريقــة تتوافــق مــع املعايــر القياســية،
واألخالقيــة لرعايــة احليوانــات واســتخدامها ،مــع احلفــاظ علــى قــدر مــن املرونــة ،لتلبيــ�ة
احتي�اجــات اجلامعــة ،واالهتمــام بتنميــة ثقافــة التعامــل اإلنســاين للحيوانــات لــدى املتعاملــن
معهــا مــن داخــل اجلامعــة وخارجهــا.

منظومة قيم اللجنة
تتبــى اللجنــة منظومــة قيــم اجلامعــة ،وهــي :االنتمــاء ،اجلــودة والتمــز ،الشــفافية والوضــوح،
املحاســبي�ة (املســاءلة) ،املســاواة وعــدم التميــز ،احلريــة األكاديميــة ،حقــوق امللكيــة الفكريــة،
التعلــم مــدى احليــاة.
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أهداف عمل اللجنة
1.1اعتمــاد بروتوكــوالت اخلطــط البحثيـ�ة القائمــة علــى اســتخدام حيوانــات التجــارب ،بعــد
مراجعتهــا يف ضــوء دليــل امليثـ�اق األخــايق.
2.2تقديــم الدعــم لكليــات اجلامعــة ومعاهدهــا ،لتطبيــق املعايــر األخالقيــة يف معامــل
وأماكــن إيــواء احليوانــات ،وطــرق التخلــص منهــا.
3.3نشــر الوعــي بــن الباحثــن والطــاب -بكافــة الوســائل املختلفــة -بأهميــة مراعــاة
اجلوانــب األخالقيــة يف التعامــل مــع حيوانــات التجــارب.
ً
أجــزاء عــن رعايــة احليوانــات واســتخدامها يف
4.4الســعي لتضمــن املقــررات الدراســية
التعليــم ،والبحــث العلــي.

5.5الســعي إلنشــاء مرفــق متكامــل لرعايــة ،وإيــواء ،وتكاثــر حيوانــات التجــارب وفــق املعايــر
القياســية داخــل جامعــة الفيــوم.
6.6إعطــاء املشــورة يف القضايــا األخالقيــة اخلاصــة بالتعامــل مــع حيوانــات التجــارب ملــن
يطلــب ذلــك.
َ َّ
البنــ�اءة ،بشــأن اســتخدام
7.7تلقــي املقرتحــات املبتكــرة ودراســاتها ،وتبــي األفــكار واآلراء
احليوانــات يف التعليــم ،والبحــث العلــي.

8.8التواصــل مــع جميــع اللجــان املماثلــة ،واجلهــات الرســمية ،ومؤسســات املجتمــع املــدين،
لوضــع هــذا املجــال يف بــؤرة االهتمــام.
9.9التواصــل مــع اجلهــات الدوليــة املعني ـ�ة بمجــال نشــاط اللجنــة ،للوقــوف علــى أحــدث
املســتجدات يف هــذا املجــال.
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FU-IACUC Vision
The committee's vision is to ethically deal with all kinds of
experimental animals, while being used for education and
scientific research within the limits of international standards.

FU-IACUC Mission
The committee's mission is to ensure the provision of highquality health and veterinary care for animals used in education
and scientific research, according to ethical standards, while
maintaining a degree of flexibility, to meet the needs of the
university, and paying attention to the development of a culture of
humane dealing with animals in and outside the university.

FU-IACUC Value Set
The committee adopts the university value set, which includes:
intimacy, quality and excellence, transparency and clarity,
accountability, equality and non-discrimination, academic
freedom, intellectual property rights, and lifelong learning.

17

FU-IACUC Objectives
1. Approve protocols for research plans based on the use of
experimental animals, after reviewing according to the Code of
Ethics.
2. Provide support to colleges and institutes for implementing
ethical standards in animal laboratories, shelters and disposal
sites.
3. Raise awareness among researchers and students, by all
means, to consider ethical standards when dealing with
experimental animals.
4. Endeavor to integrate components of animal care and use in
education and scientific research in the curricula.
5. Strive to establish an integrated facility for the care, harboring
and reproduction of experimental animals at Fayoum University
in accordance with ethical standards.
6. Provide advice on ethical issues for handling of experimental
animals, to those who request it.
7. Receive innovative proposals, and adopt constructive ideas
and opinions on the use of animals in education and scientific
research.
8. Communicate with all similar committees, official bodies and
civil society institutions, to put this area at the center of their
attention.
9. Communicate with the international bodies concerned with the
committee's activities to find out the latest updates in this area.
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الالئحة اإلدارية Administrative Guidelines
مادة ( :)1تشكيل اللجنة
1-1تشــكل جلنــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام حيوانــات التجــارب يف التعليــم والبحــث العليم
بقــرار مــن رئيــس اجلامعــة ،بعــد عــرض الســيد أ.د .نائــب رئيــس اجلامعــة للدراســات
العليــا والبحــوث ،ملــدة ثــاث ســنوات ميالديــة ،علــى أن يتضمــن التشــكيل ً
رئيســا للجنــة.
2-2عنــد انقضــاء فــرة عمــل اللجنــة ،يتــم تغيــر عــدد مــن أعضائهــا ال يزيــد عــن النصــف،
أو اإلبقــاء علــى نفــس التشــكيل ،وذلــك يف ضــوء التقاريــر الســنوية الــي يرفعهــا رئيــس
اللجنــة لــكل مــن الســيد األســتاذ الدكتــور /نائــب رئيــس اجلامعــة ،الســيد األســتاذ
الدكتــور /رئيــس اجلامعــة.
ً
3-3حيــرر العضــو الراغــب يف إنهــاء عضويتــ�ه قبــل نهايــة املــدة املقــررة طلبــا بذلــك لرئيــس
اللجنــة ،ولرئيــس اللجنــة احلــق يف اختي ـ�ار العضــو البديــل ،وموافقــة األســتاذ الدكتــور/
رئيــس اجلامعــة.
ً
4-4يتم اختي�ار أمين�ا للجنة من بني أعضائها يف بداية كل عام ميالدي من عمر اللجنة.
5-5خيضع التشكيل للقواعد الدولية ،وذلك على النحو التايل:
مادة ( :)2معايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة

1-1تتحــدد معايــر اختي ـ�ار رئيــس ،وأعضــاء اللجنــة (مــن داخــل اجلامعــة) علــى النحــو
التــايل:
ً
أستاذا باجلامعة ،وأال يكون قد وقع عليه ً
جزاء من قبل.
•يكون
•يكون لديه خربات متنوعة يف إجراء التجارب على احليوانات.
•يكون لديه الوعي بعمل اللجان املشابهة ،ويمتلك مهارات التواصل ،وخصائص القيادة.

2-2تتحدد معايري العضو الذي يمثل املجتمع املدين ،على النحو التايل:
ً
•يكون حاصل على مؤهل جامعي مناسب.
•يكون لديه اهتمام خاص بأخالقيات البحث العليم.
ً
وجديرا بالثقة.
•يكون حسن السمعة والسلوك،
ً
•يكون مستعدا لتنفيذ ما يوكل إليه من أعمال.

3-3يتم ترشيح األعضاء من خارج اجلامعة (املجتمع املدين) من ِق َبل رئيس اللجنة.
4-4ينبغــي أن يكــون عــدد أعضــاء اللجنــة ً
فرديــا ،ال يقــل عددهــم عــن ســبعة أعضــاء،
بمــن فيهــم الرئيــس.
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قواعد تشكيل اللجنة
تشــكل جلــان أخالقيــات رعايــة واســتخدام حيوانــات التجــارب يف التعليــم والبحــث العلــي،
ً
طبقــا ملعايــر اللجنــة الدوليــة لرعايــة واســتخدام حيوانــات التجــارب يف التعليــم والبحــث
العلــي
)Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC
وذلك على النحو التايل:
1.1أعضــاء هيئــ�ة تدريــس مــن الكليــات العمليــة املعنيــ�ة بإجــراء البحــوث علــى حيوانــات
التجــارب ممــن ال يشــغلون أيــة وظائــف إداريــة علــى مســتوى اجلامعــة.
2.2عضــو علــي مــن خــارج اجلامعــة Scientific member not affiliated to the
institution
3.3عضو ممثل للمجتمع املدين Community member
4.4عضو بيطري Veterinary
5.5عضو إداري.

مادة ( :)3اختصاصات رئيس اللجنة
ُ ّ
ً
1-1دعــوة اللجنــة لالجتمــاع مــرة واحــدة شـ ً
صحيحــا حبضــور
وي َعــد انعقادهــا
ـهريا علــى األقــل،
أكــر مــن نصــف عــدد األعضــاء ،ويف حالــة عــدم اكتمــال النصــاب خــال نصــف ســاعة،
ً
قانوني ـ�ا بعــدد احلاضريــن.
يكــون اجتمــاع اللجنــة
2-2رئاسة جلسات اللجنة.
3-3عرض محضر اللجنة السابقة للتصديق عليه.
4-4اعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة ومتابعة تنفيذها.
5-5التواصــل مــع اجلهــات احلكوميــة وغــر احلكوميــة املعني ـ�ة بمجــال نشــاط اللجنــة لدعــم
ً
نشــاطها ً
ومجتمعيــا.
علميــا،
6-6عــرض اعتمــادات الســنة الماليــة اجلديــدة ،وخطــة الصــرف علــى اللجنــة إلقرارهــا قبــل
رفعهــا إىل رئيــس اجلامعــة.
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مادة ( :)4اختصاصات أمين اللجنة
1-1االتصــال بالســادة أعضــاء اللجنــة -بكافــة الطــرق املناســبة -إلبالغهــم بمواعيــد
ا الجتماعــات.
2-2إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
3-3حترير محاضر جلسات اللجنة.
4-4رئاسة جلسات اللجنة يف حالة غياب الرئيس.
مادة ( :)5التدريب والتأهيل
يتحتــم علــى جميــع أعضــاء اللجنــة االســتمرار يف تنميــة خرباتهــم ومهاراتهــم بتلقــي التدريــب املالئم
أثنـ�اء فــرة عضويتهــم ،وحضــور جميــع ورش العمــل ،واملؤتمــرات ،والنــدوات ،الــي تعقــد لذلك.
مادة ( :)6االستعانة بالخبراء
جيــوز للجنــة االســتعانة بأصحــاب اخلــرة وذوي الكفــاءة يف مجــاالت وختصصــات مفيــدة لتقديــم
العــون ،أو املشــورة للتأكــد مــن مطابقــة الضوابــط واملعايــر املتفــق عليهــا ،وال يكــون لديهــم احلــق يف
ّ
التصويــت ،وال ُي َعــدون ضمــن النصــاب القانــوين ،مــع إثبـ�ات ذلــك يف محضــر اجللســة.
مادة ( :)7سرية أعمال اللجنة وتضارب المصالح
َ
 1-1أعمــال اللجنــة ســرية ،ومــن ث ّــم يوقــع أعضــاء اللجنــة علــى إقــرار بعــدم إفشــاء أســرار
اللجنــة.

2-2إذا كان أحــد أعضــاء اللجنــة مــن القائمــن علــى خطــة البحــث املقدمــة ،عليــه إخطــار
رئيــس اللجنــة قبــل االجتمــاع ،ويتنــى عــن حضــور جلســة الفحــص املقــررة نظـ ًـرا لوجــود
تعــارض مصالــح ،ويمكــن اســتدعاؤه لالســتيضاح فقــط ،ولرئيــس اللجنــة حريــة تــرك
ّ
هــذا العضــو أثن ـ�اء التــداول واالقــراع ،لكــن ال ُي َعــد صوتــه ضمــن النصــاب القانــوين عنــد
َ
التصويــت .وبنــ�اء علــى ذلــك ،علــى جميــع األعضــاء بــذل اجلهــد لضمــان الشــفافية يف
اختــاذ القــرار املناســب.
مادة ( :)8إطار عمل اللجنة
1-1تعمــل اللجنــة علــى حتقيــق األهــداف املنصــوص عليهــا يف هــذه الالحئــة يف إطــار الرؤيــة،
والرســالة ،ومنظومــة القيــم.
2-2تعمل اللجنة يف ضوء إجراءات التشغيل القياسية Standards Operating
)Procedures (SOP
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3-3تقــوم اللجنــة بمنــح املوافقــات ،ومتابعــة تطبيــق البحــث للتأكــد مــن مطابقتــه للضوابــط
املحــددة يف دليــل املعايــر القياســية لرعايــة واســتخدام احليوانــات يف التعليــم والبحــث
العلــي يف جامعــة الفيــوم ،واملعايــر الدوليــة ،مــع مراعــاة أن مراجعــة اجلــدارة العلميــة
 Scientific merit reviewللمقــرح البحــي تقــع خــارج نطــاق مســئوليات هــذه
اللجنــة كمــا جــاء يف دليــل رعايــة واســتخدام احليوانــات املختربيــة:
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, 8thed, 2011.
مادة ( :)9حضور اجتماعات اللجنة
يف حالــة غيــاب عضــو اللجنــة ثــاث مــرات متت�اليــة ،أو خمــس مــرات متفرقــة خــال العــام عــن
ً
ّ
اجتماعــات اللجنــة بــدون عــذر ُي َعــد مســتقيل مــن عضويتهــا ،وتقــوم اللجنــة برتشــيح مــن خيلفــه
للســيد األســتاذ الدكتــور /رئيــس اجلامعــة الســتصدار قـ ً
ـرارا بذلــك.
مادة ( :)10النواحي المالية
 1-1تمنح إدارة اجلامعة مكافأة للجنة فحص الربوتوكوالت املقدمة من الباحثني العاملني
باجلامعة تعادل مكافأة فحص األحباث العلمية يف اللجان العلمية الدائمة.
2-2تدفــع املشــروعات البحثيــ�ة املمولــة مــن داخــل اجلامعــة واملقدمــة مــن أحــد منتســي
جامعــة الفيــوم ،مكافــأة فحــص املشــروع ألعضــاء جلنــة الفحــص (حبــد أقــى ثالثــة
ً
أعضــاء) قدرهــا خمســمائة ً
مصريــا لــكل عضــو مــن أعضــاء جلنــة الفحــص.
جنيهــا
3-3تدفــع املشــروعات البحثيــ�ة ،أو طلبــات االستشــارات املقدمــة خــارج جامعــة الفيــوم،
مكافــأة الفحــص ألعضــاء جلنــة الفحــص (حبــد أقــى ثالثــة أعضــاء) قدرهــا ســبعمائة
ً
وخمســون ً
مصريــا لــكل عضــو مــن أعضــاء جلنــة الفحــص.
جنيهــا
4-4يكــون حضــور اجتماعــات اللجنــة مــن األعمــال التطوعيــة الــي ال يتقــاىض األعضــاء عنهــا
أي بــدالت ،إال إذا أرتــأت اجلامعــة غــر ذلــك.
5-5للجامعة احلق يف تعديل مكافآت الفحص بالزيادة حسب ما تقتضيه األمور.
6-6حتدد إدارة اجلامعة مكافأة اإلداري الذي يعمل مع اللجنة.
مادة ( :)11النواحي اللوجستية
1-1توفــر إدارة اجلامعــة حجــرة مناســبة ملمارســة أعمــال اللجنــة ،علــى أن تكــون احلجــرة خــارج
نطــاق الكليــات املعنيـ�ة بالعمــل مــع حيوانــات التجارب.
2-2تؤســس إدارة اجلامعــة احلجــرة باألثــاث املناســب( :مكتــب ،طاولــة اجتماعــات ،دوالب
حفــظ مســتن�دات ،جهــاز كمبيوتــر حديــث ،طابعــة لــزر ،ماكين ـ�ة تصويــر مســتن�دات).
3-3توفر إدارة اجلامعة املستلزمات ،واألدوات الكتابي�ة املطلوبة ،والطباعة ،لعمل اللجنة.
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4-4تدعــم إدارة اجلامعــة برامــج التدريــب ألعضــاء اللجنــة ،وألعضــاء هيئــ�ة التدريــس
والباحثــن باجلامعــة ،أو مــن خارجهــا ،وذلــك بتوفــر مــكان مناســب للتدريــب ،وحتديــد
رســوم التدريــب ســواء لطــاب الدراســات العليــا ،أو الباحثــن مــن خــارج اجلامعــة.
مادة ( :)12موافقة اللجنة
يتعــن علــى الباحثــن املنتســبني للجامعــة الذيــن يقومــون بإجــراء األحبــاث مــن طــاب الدراســات
العليــا ،أو مــن أعضــاء هيئــ�ة التدريــس ،الذيــن يســتخدمون حيوانــات جتــارب ،احلصــول علــى
املوافقــة الالزمــة إلجــراء التجــارب علــى احليوانــات مــن ِق َبــل اللجنــة ،وذلــك باتبـ�اع املعايــر املحــددة
يف دليــل أخالقيــات رعايــة واســتخدام احليوانــات يف التعليــم والبحــث العلــي جلامعــة الفيــوم،
وإجــراءات التشــغيل القياســية .كمــا يمكــن للباحثــن مــن خــارج اجلامعــة التقــدم لنفــس الغــرض.
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إجراءات التشغيل القياسية )Standard Operation Procedures (SOP
مادة ( :)1مهام اللجنة
1-1تقــوم اللجنــة باالطــاع علــى املقرتحــات البحثيـ�ة فيمــا خيــص إجــراءات رعايــة واســتخدام
حيوانــات التجــارب يف البحث/الدراســة.
2-2تقــوم اللجنــة بزيــارة ومتابعــة مــكان إيــواء ورعايــة احليوانــات للتأكــد مــن أنهــا تتبــع املعايــر
والضوابــط والقواعــد الــواردة يف دليــل اجلامعة.
ً
3-3تمنح اللجنة املوافقة على إجراء التجارب على احليوانات ،وفقا لما يلي:
•التأكــد مــن أن التجــارب علــى احليوانــات املوجــودة يف الربوتوكــول ال يمكــن
ً
االســتغناء عنهــا وفقــا للمبــادئ األساســية (االســتعاضة ،التخفيــض،
وا لتحســن).
•جتنــب إجــراء التجــارب علــى احليوانــات األعلــى يف التصنيــف العلــي أو املعرضــة
لالنقــراض إذا كان مــن املمكــن حتقيــق نفــس النت ـ�اجئ مــن خــال التجــارب علــى
ً
احليوانــات املتوفــرة ،واألقــل تصنيفــا.
•االحتفــاظ باملعلومــات اخلاصــة بإجــراء التجــارب علــى احليوانــات يف ســجالت
خاصــة باللجنــة.
•التأكــد مــن رعايــة احليوانــات رعايــة شــاملة قبــل وأثن ـ�اء ،وبعــد إجــراء التجــارب
عليهــا.
•التأكــد مــن توفــر ســبل القتــل الرحيــم للحيوانــات أثنـ�اء /أو بعــد إجــراء التجــارب
عليهــا.
•التأكد من أن الفريق البحيث مؤهل للتعامل مع حيوانات التجارب.
مادة ( :)2التقدم بالمقترحات البحثية الجديدة
1-1يقــدم الباحــث الرئيــي ( ،(PIأو صاحــب الرســالة العلميــة ،طلــب احلصــول علــى
كاف ال يقــل عــن أســبوع ،مــن
املوافقــة علــى تنفيــذ املقــرح البحــي ألمانــة اللجنــة بوقــت ٍ
موعــد انعقــاد اللجنــة.
ُ
2-2يطر الباحث الرئييس بموعد انعقاد اللجنة لتقديم التوضيحات إن لزم األمر.
3-3إذا طلــب مــن الباحــث تعديــات علــى املشــروع البحــي فيمــا خيــص اســتخدام حيوانــات
التجــارب يوثــق ذلــك ً
كتابي ـ�ا ويبلــغ بــه الباحــث يف موعــد أقصــاه ثالثــة أيــام مــن تاريــخ
انعقــاد اللجنــة ،وتكــون املوافقــة النهائي ـ�ة للجنــة يف موعــد االجتمــاع التــايل.
ً
4-4يف حالــة املوافقــة غــر املشــروطة مــن اللجنــة علــى املشــروع البحــي خيطــر الباحــث كتابيـ�ا
يف موعــد أقصــاه ســبعة أيــام مــن انعقــاد اللجنــة.
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مادة ( :)3المستندات المقدمة للجنة المطلوبة
يتضمن طلب التقدم  Application formما يلي:
1-1التأكيــد علــى مالءمــة املرفــق والبني ـ�ة التحتي ـ�ة لبيــت احليــوان (مــكان إجــراء البحــث يف
نطــاق جامعــة الفيــوم).
2-2التصميم القيايس للبحث فيما خيص حيوانات التجارب فقط.
3-3تقديــر املخاطــر /أو األضــرار الــي يمكــن التنبــؤ بهــا عنــد اســتخدام احليوانــات ،مــع
إمكانيــ�ة اســتخدام الوســائل البديلــة.
4-4ملخص مختصر للمقرتح البحيث.
5-5املربر العليم لتحديد نوع احليوانات املقرتحة وعددها يف البحث.
6-6االلــزام جبميــع املبــادئ واملعايــر الــواردة يف دليــل أخالقيــات رعايــة واســتخدام احليوانــات
يف التعليــم والبحــث العلــي.
مادة ( :)4طرق المراجعة
1-1يت�أكــد أمــن اللجنــة مــن اســتيفاء املتقــدم لكافــة املســتن�دات املطلوبــة ،ويمكنه االســتعانة
بــأي مــن األعضــاء يف عمليــة املراجعة.
2-2تشــكل جلنــة فحــص الربوتوكــوالت املقدمــة مــن الســادة الباحثــن مــن عضويــن ،يتــم
اختي�ارهمــا بصفــة دوريــة ،وحســب القواعــد الــي تقرهــا اللجنــة ،ويف حالــة االختــاف،
يمكــن إنضمــام عضــو ثالــث للرتجيــح.
3-3يقــوم رئيــس اللجنــة -بالتعــاون مــع أمــن اللجنــة -بتوزيــع مســتن�دات التقــدم علــى
أعضــاء اللجنــة ،حســب التخصــص ،وذلــك للمراجعــة (يف حالــة تعــذر املراجعــة مــن قبــل
أعضــاء اللجنــة ،يتــم االســتعانة بأعضــاء متخصصــن مــن اخلــارج).
4-4تتسلم جلنة ُ
المراجعة مستن�دات التقدم حبد أقىص أسبوع من تاريخ انعقاد اللجنة.
5-5تقــدم جلنــة ُ
المراجعــة تقريرهــا وذلــك ســواء باملوافقــة ،أو طلــب التعديــات ،أو الرفــض،
وذلــك خــال أســبوعني.
ً
لتقديــر رئيــس اللجنــة) ،يكلــف رئيــس اللجنــة أحــد
6-6يف بعــض احلــاالت العاجلــة (وفقْــاُ َ َ
َُْ
َ
األعضــاء بإجــراء املراجعــة علــى أن ين�اقــش ويعتمــد التقريــر يف اجتمــاع اللجنــة الالحــق.
7-7لرئيس اللجنة احلق يف اختي�ار الطريقة املالئمة للمناقشة.
مادة ( :)5قرارات اللجنة
1-1جلميــع األعضــاء الذيــن حضــروا جلســة مناقشــة مســتن�دات التقــدم املشــاركة يف
التصويــت (عــدا حــاالت تضــارب املصالــح ،فعليهــم تــرك قاعــة االجتمــاع بصــرف النظــر
عــن عــدد احلضــور).
2-2التوصــل إىل قــرارات مــن خــال املوافقــة باإلجمــاع ،أو التصويــت عنــد تب�ايــن اآلراء ،ويف
احلالــة األخــرة فــإن أغلبي ـ�ة األصــوات يكــون ً
كافيــا للوصــول إىل قــرار ،ويف حالــة تعــادل
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ً
مرجحــا.
األصــوات يكــون قــرار الرئيــس
3-3املوافقــة الكاملــة ،أو طلــب تعديــات علــى مــا يقــدم لهــا مــن بروتوكــوالت (مقرتحــات)
الرســائل العلميــة واألوراق واملشــاريع البحثي ـ�ة ،ســواء مــن داخــل جامعــة الفيــوم ،أو مــن
جهــات أخــرى ،فيمــا يتعلــق حبمايــة ورعايــة احليوانــات قبــل ،وأثنـ�اء ،وبعــد إجــراء التجــارب
عليهــا .كمــا حيــق للجنــة رفــض الربوتوكــوالت يف حالــة رفــض املتقــدم إجــراء التعديــات
املطلوبــة مــن ِق َبــل اللجنــة ،وعــدم مطابقتهــا للمعايــر املحــددة يف الدليــل.
ً
4-4للجنــة احلــق يف تعليــق املوافقــة علــى البحــث الــذي ال جيــري وفقــا لقواعــد التشــغيل
القياســية حلــن االلــزام بمــا اتفــق عليــه.
5-5حيــق للجنــة متابعــة خطــوات تنفيــذ القواعــد الــي تــم املوافقــة عليهــا للتأكــد مــن مــدى
تطبيــق االشــراطات والضوابــط املوجــودة يف الدليــل.
6-6تصــدر اللجنــة قراراتهــا بأغلبي ـ�ة أصــوات األعضــاء احلاضريــن ،وإن تســاوت األصــوات
يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه الرئيــس.
7-7يتــم إبــاغ قــرار اللجنــة إىل الباحــث ً
كتابي ـ�ا يف غضــون ســبعة أيــام مــن تاريــخ االجتمــاع،
وذلــك بكتابــة بي ـ�ان واضــح للقــرار الــذي تــم التوصــل إليــه ،ومربراتــه.
مادة ( :)6محاضر االجتماعات
يتم تسجيل محاضر اجتماعات اللجنة ،على أن يتضمن املحضر ما يلي:
•التصديــق علــى محضــر اللجنــة الســابق ،وبيـ�ان حضــور األعضــاء ،وحــاالت االعتــذار،
والغياب.
•تاريخ ووقت بدء ونهاية االجتماع.
•أسماء االستشاريني املدعويني لالجتماع.
•أسماء الباحثني.
•أسماء الضيوف.
•جدول األعمال.
•القرارات اليت تم التوصل إليها ،واملربرات ،وآلية اختاذ القرارات.
•مستوى املخاطر اليت سوف يتعرض لها الباحثون يف أثن�اء الدراسة.
•مربرات استخدام نموذج حيواين.
•مربرات عدد احليوانات املستخدمة.
•احلماية اخلاصة املطلوبة لبعض أنواع احليوانات املستخدمة.
ً
•يكــون العضــو اإلدارى للجنــة مســئول عــن مســاعدة أمــن اللجنــة يف تدويــن
املالحظــات ،وتســجيل محاضــر االجتماعــات ،ومراجعتهــا ،لضمــان دقــة العمــل.
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مادة ( :)7حفظ قرارات وأعمال اللجنة
حتفظ جميع الوثائق التالية ملدة خمس سنوات:
•السرية الذاتي�ة ( )CVجلميع أعضاء اللجنة.
•محاضر جميع االجتماعات موقعة من قبل رئيس اللجنة.
•نسخة من جميع املراسالت مع األعضاء والباحثني والهيئ�ات األخرى.
•جميع الوثائق املتعلقة باملقرتحات البحثي�ة.
مادة ( :)8مسئولية الباحثين في أثناء إجراء الدراسة

1-1ال ُي ْسـ َـمح بإجــراء أيــة تعديــات يف املقرتحــات املقدمــة دون احلصــول علــى إذن مــن اللجنــة
فيمــا خيــص حيوانــات التجــارب.
َ
ُ 2-2ي ْطلــب مــن الباحثــن تقديــم كافــة املعلومــات املطلوبــة يف أثنــ�اء إجــراء التجــارب يف
احلــاالت التاليــة:
•التغيري يف عدد احليوانات وأسبابه.
•أي أحداث سلبي�ة غري متوقعة تطرأ أثن�اء العمل البحيث.
•تغيري أسماء الباحثني.
•تغيري مكان إجراء البحث.
3-3يكــون الباحثــون مســئولني عــن الرعايــة الالحقــة ،وإعــادة تأهيــل احليوانــات بعــد إجــراء
التجــارب ،والتخلــص منهــا بالقتــل الرحيــم ،وذلــك يف احلــاالت التاليــة:
•عندمــا تصــاب احليوانــات بالشــلل ،أو تكــون غــر قــادرة علــى أداء وظائفهــا الطبيعيــة،
أو تصبــح عاجــزة عــن التحــرك مســتقلة ،أو لــم تعــد قــادرة علــى إدراك البيئـ�ة بطريقــة
مفهومة.
•إذا تعرضــت احليوانــات يف أثنــ�اء إجــراء التجــارب آلالم متكــررة ،أو ظهــرت عليهــا
عالمــات واضحــة مــن األلــم واملعانــاة.
ً
•عندمــا يصبــح عــدم إنهــاء حيــاة حيوانــات التجــارب اخلاضعــة للبحــث مهــددا حليــاة
البشــر ،أو حليــاة احليوانــات األخــرى.
•إذا تعرضــت احليوانــات ألضــرار بالغــة حتــت تأثــر التخديــر ،وينطــوي شــفاؤها علــى
آالم أو معانــاة ،بطريقــة آمنــة.
4-4عنــد إجــراء عمليــات جراحيــة للحيوانــات ،ينبغــي أن تكــون حتــت التخديــر ،وذلــك بواســطة
الباحــث ،أو طبيــب بيطــري ،أو فــي ،شــريطة أن يكونــوا مدربــن لهــذا الغــرض.
ً
ُ
َُ
يصـ ُ
ـص الباحــث مبلغــا مــن مزيانيـ�ة املشــروع البحــي لتغطيــة التكاليــف الالزمــة إلعــادة
ِ 5-5
تأهيــل احليوانــات ،ورعايتهــا بعــد إجــراء عمليــات جراحيــة لهــا.
6-6إعــادة تأهيــل حيوانــات التجــارب ورعايتهــا بعــد إجــراء التجــارب يمتــد حــى تصــر
احليوانــات قــادرة علــى اســتئن�اف حياتهــا الطبيعيــة.
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Appendix (1)
Application Form
The Institutional Animal Care and Use
Committee for Fayoum University
(FU-IACUC)
Application for requesting approval of FU-IACUC for using
animals in research and education
FILLED BY OFFICE ONLY

Name of applicant:
Date of application received:
Protocol No.:
Approval date:

I.

Personal data for the research team:
Principal investigator
Position
Department
Tel. No.
Researcher (1)
Position
Department
Tel. No.
Researcher (2)
Position
Department
Tel. No.

Name
Institution
Email
Name
Institution
Email
Name
Institution
Email

Designated contact person for any required information concerning the
application
Name
Institution
Email

Position
Dept.
Tel. No.
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II. English summary:
Provide simple and concise English summary presenting adequate
background with references for the research proposal including the
following:
•	 The objectives of the proposed study.
•	 The common and scientific names of animals used in the study.
•	 General description of the animal procedures included in the
experimental design.
•	 An outline for the proposed animal manipulations and time-line
for that manipulation.
•	 Type of treatment(s), doses, and specimen collection.
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III.

Protocol information:

Title of the research
project

Category

Research

Education (Explain)

Training

Other (Specify)

M.Sc.

Type of protocol

PhD

Students’ project

Research paper

Research project

New

Type of submission

Resubmission

Related to other protocol (Specify)
1 Year

Duration of approval
requested

2 Years

3 Years

More
Duration begins on the date of approval.

Funding

Funded

Source of fund (if
applicable)

University fund

Reviewing the
protocol

No fund

Other source (Specify)

Reviewed (give details)

Field of study
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Pending

Not reviewed

Behavior

Cell biology

Immunology

Biochemistry

Toxicology

Pharmacology

Mol. Biology

Physiology

Emberiology

Neurology

Nutrition

Drug developmnt

Environment

Other

IV. Research information:
Research objectives
(Expected
outcomes)
Hypothesis (No
more than four
lines)
Significance of the
research to other
people supported
with some recent
references
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V. Literature review:
Use this space for literature review. The objectives of literature review are
to: (1) assess that, the research is original and not repeated, and (2) assess the
possibility of the 3Rs (Reduction, replacement and refinement) alternatives.
According to the international guidelines, the minimum acceptable period of
literature review is 10 years
Type of search engine

PubMed

Google Scholar

ScienceDirect

Other (specify)

Date of review

Day
02

Time period covered for
the review (in years)

For example: five years

Key words used in the
literature review

For example: drugs, chemicals, methods, name
of animals used, etc.

Synonyms and different
spellings of key words

For example:
•	 liver cells and hepatocytes
•	 anaesthesia and anesthesia
•	 haemoglobin and hemoglobin
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Month
04

Year
2020 (Example)

VI. Experimental design:
Animals should be used only if the researcher’s best efforts failed to find an
alternative. It is required that instructors are obliged to implement the 3Rs
(Replacement, Reduction and Refinement), when decide to use animals
in education.
1- Animals’ status:
Species/
Common
Name

Strain/
Breed

Weight
range and/
or Age

Sex
(M or F)

Total
Number

Source

Indicate the status of female animals
Mature

Immature

Virgin

Pregnant

Lactating

Provide simple and concise English summary presenting adequate
background with references for the research proposal including the following:
•	 The objectives of the proposed study.
•	 The common and scientific names of animals used in the study.
•	 General description of the animal procedures included in the
experimental design.
•	 An outline for the proposed animal manipulations and time-line for that
manipulation.
•	 Type of treatment(s), doses, specimen collection.
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2- Animal housing requirements:
Caging
Type/ species of animals
Common and scientific
name of the animal(s)
Source of animals
Cage type and dimensions
Number of animals in
each cage
Type of bedding
Feeding and watering
Type of diet
(Mark and explain)

Normal
regime

Diet

Supplemented Special

Explain
Watering
(Explain, if necessary)

Normal

Supplemented

Explain
Housing environment

Temperature in °C
(Explain, if necessary)
Humidity
(Explain, if necessary)
Aeration
(Explain, if necessary)
Handling of animals
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Ambient

Other

Normal

Other

Normal

Other

3- The 3Rs (Replacement, Reduction, and Refinement):

Replacement:
Replacement refers to methods that avoid or replace the use of animals.
(a) Justification of Animal Use:
Explain why animals are required for this study, and why non-animal
model replacements, such as cell culture or computer modeling,
cannot fully replace animals. Use related references to support your
statements.
(b) Specific Consideration on species:
Provide a clear justification explaining your choice of species to be
used.
What characteristics of this/these species make them appropriate
for the proposed study? These might include structural, behavioral,
physiological, biochemical, or other features or considerations (such as
availability of species-specific reagents, or the use of well-established
model) which make the model compatible with the research objectives.
Cost is not a primary consideration.
When explaining the rationale for using specific species, consider the
following: Presence of previous work support, the existence of a large
body of previous laboratory data that would have to be repeated if
another species was used instead, and characteristics of the species
that render it uniquely suited to the proposed research (e.g. most
similar physiology to humans or other target species).

Reduction:
Reduction refers to methods that minimize the number of animals
required to achieve the aims of the work.
Applicants must demonstrate that the minimum number of animals
required to attain scientifically meaningful or statistically significant
results will be used.
Reducing the number of animals used should not result in greater
harm, including pain and distress, to the animals that are used.
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(a) Define and justify the animal number and groups required (use
diagrams/tables).
(b) Explain the experimental design and groups; state the number of
animals in each group to illustrate how the total number of animals
assigned to each one, in relation to the statistical analysis.
(c) Explain the statistical analysis method(s) to be used.
(d) Animal Re-use Strategy
If the protocol involves the re-use of any animals, explain taking into
consideration, the following:
Note that: Animals may be re-used in the following conditions:
•	 They are healthy and previously unused in an experiment.
•	 They previously used for breeding and that have undergone no invasive
procedures (genotyping is not considered an invasive procedure).
•	 They transferred from one protocol to another approved protocol for
the purpose of immediate euthanasia by an approved method stated
in the protocol.
•	 They have been used for simple experimental procedures but in which
no invasive or painful procedures have been performed (e.g. single
blood draw or injection), with appropriate justification, animals that
have undergone an invasive procedure may be reused for training of a
non-survival procedure under an approved protocol.

Refinement:
Refinement refers to practices that reduce or eliminate the animals’ pain,
stress and discomfort - not only during experimental procedures, but also in
relation to the animals’ daily social and physical environments, as well.

A.
B.

Conducting a pilot study (if yes, or no, please explain).

C.

Experimental Agents.

Describe all procedures on the animals and how often they will be
done. Surgery should be described here if applicable as it relates to
the study design.
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Experimental agents include investigational new drugs, placebos, tumor cells,
stem cells, gene markers, tracers, radioisotopes, imaging contrast agents,
viruses and other biological agents, etc. Add more rows, if you work on more
than one species.
Animal
species

Drug/
Agent

Dosage
(mg/kg
body
weight)

Vehicle

Route

Frequency

Duration

4- Animal manipulation:
•	 Collection of biological samples:
Blood, body fluid, tissue, hair, swap, tail clip, etc.
Collected
sample

Site of
collection

Method of
collection

Amount
collected

Frequency of
collection(s)

State measures to be followed for the collected samples

•	 Pain severity:
Based on the experimental design and manipulated procedures in this
study, please choose one of the following:
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Determination of pain severity
No pain

Animals being bred, acclimatized, or held for use in
teaching, testing, experiments, research, or surgery
but not yet used for such purposes.  

Minimum pain

Animals exposed to procedures with no/ or moderate
pain or distress, and do not require the use of pain‐
relieving drugs.

Moderate pain

Animals exposed to potentially painful or stressful
procedures for which they receive appropriate
anesthetics, analgesics and/or tranquilizer drugs.

Severe pain

Animals exposed to potentially painful or stressful
procedures that are not relieved with anesthetics,
analgesics and/or tranquilizer drugs.  

The principle investigator required to document that alternative to
procedures that may cause pain or distress to animals have been considered.
•	 Monitoring of pain severity:
Is it possible to use less painful or stressful alternative?

Yes

If yes, justify why the other alternative is not used?
Describe the anticipated pain or distress for animals:
Monitoring of pain/ stress:
Who will monitor pain/ stress, indicating schedule of monitoring?
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No

5- Surgical operations:
If the protocol involves surgical operations, complete the following
sections.
•	 Describe pre-operation care given to the animals: e.g., fasting,
sedation, pre-operative physical exam or blood work, etc.:
•	 Describe the preparation of the room:
•	 Describe the sterilization of instruments:
•	 Describe the preparation of the surgeon:
•	 Describe the preparation of the animals:
•	 Describe the sterilization of instruments (Aseptic Techniques):
•	 Describe how sterility will be maintained for multiple animals:
•	 Describe anesthesia (adequate to begin the procedure):
•	 If animals allowed recovering from anesthesia, how many times
major survival surgery will be conducted on each animal? Provide
scientific justification.
•	 Post operative anesthetic, analgesic, antibiotic and other drugs
used in pain management.
Substance

Drug

Dosage

Frequency

Anesthetic
Analgesic
Antibiotic
Others
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Route of adm.

6- Humane Endpoints:
Some experimental manipulations or phenotype abnormalities can be
expected to produce a degree of unavoidable pain, distress or illness
in experimental animals. These adverse effects will be minimized or
alleviated by choosing the earliest endpoints consistent with the scientific
objectives of the research:
•	 Indicate the expected time course of the study (the period during
which, the animals will be maintained from the first experimental
manipulation until the end of the experiment or planned euthanasia).
•	 Criteria appropriate to the species, which trigger the decision to end
the study, stop the procedure, or humanely euthanize an animal before
the experimental objective is achieved, examples could include the
following: a weight loss limit (not more than 20%) as a percentage of
body weight, allowable durations of anorexia, ulcerative skin lesions.
7- Euthanasia:
This must be answered even in a non-terminal study, where an animal may
experience a Humane Endpoint not related to the research (i.e. in case
of planned or unplanned, emergency, euthanasia. Methods of euthanasia
must be listed as acceptable by the most recent Report of the American
Veterinary Medical Association (AVMA) Guidelines on Euthanasia.
https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf
Euthanasia is part of the study design:
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Yes

No		

List all methods of euthanasia in the following table:
Species

Method

Drug

Dose
(mg/Kg)

Route

Anesthetic overdose
Decapitation under
anesthesia or
tranquilization
Cervical dislocation
(CD) under anesthesia or
tranquilization
Exsanguination/cardiac
perfusion under anesthesia
Other method (specify)

Confirmation of death of animals (Mark with yes, specify when needed)
Open chest inspection of the heart
Exsanguination (cutting a major blood vessel)
Physical method (specify):
Other (describe):
If you are using any one of the previous methods of euthanasia without
using anesthesia, please provide scientific justification (with references if
available) for why anesthesia cannot be used.

8- Disposal of dead animals:
•	 If animals are not to be euthanized at the completion of the protocol,
please describe their ultimate use.
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•	 Identify and explain if any individual animal in this project will be used
in any other project.
Please state IACUC protocol number (if known) and justify its use.
•	 What will be the method of disposal of dead animals?

9- Safety (health risk):
Does this protocol involve the use of substances that may pose any health
risk (infectious, carcinogenic or toxic) to humans and/ or animals (e.g.
bacteria, viruses, fungi, parasites, cell lines, primary cells, tissue, fluids,
blood, recombinant DNA, mutation, chemicals, laser or radiation)?

Yes

No

If yes, please indicate the hazards that the agent(s) may pose to humans
and/or animals and mention the precautions that will be followed to minimize
health risk.
10- Technical /Training requests:
Will researchers perform technical procedures on animals in addition to
routine husbandry?

Yes

No

If yes, please fill the following table:
Name of researcher

Technical procedure

Type of training

Please explain how the researcher was trained to perform this procedure
(Certificate, personnel training, video………), FU-IACUC additional training.
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VII. Genetically modified and cloned animals
Adapted from: National Health and Medical Research Council (NHMRC),
Australia
This section has to be completed by individuals who only work on genetically
modified and cloned animals.
Applications for genetically modified and cloned animals must still be
subjected to specific conditions. Some information should be given, and
some questions have to be answered for the Animal Ethics Committee (AEC)
concerning generation of genetically modified animals. This includes:
1- Is this a new genetically modified or cloned animal being created?
•	 If yes, has it been done elsewhere? What checks have been made
e.g. literature search etc?
•	 Would it be more efficient to outsource this production?
•	 If done elsewhere, it would reduce numbers if the genetically
modified progeny were purchased from an existing colony as the
initial breeding stock would not be required.
2- Detail of the numbers of the breeding stock required producing the
genetically modified progeny. This will be large in comparison to the
number of animals with the correct phenotype or genotype that will be
produced and must be included in the justification of the project, that
is, the benefit of the research versus the impact on the animals.
3- Does the institution have the appropriate animal facilities?
4- What is the genetic modification that is proposed?
•	 If experimental use of an already developed genetically modified
strain, a phenotype report should be available that characterizes
the modification and any known or expected adverse side effects
and the care required to address these effects.
•	 If a new strain, detail of the expected impact on the animal’s
phenotype should be included.
5- What special care, if any, is required for these animals? For example,
if heart failure develops at six months of age as a result of genetic
modification, will the animal be killed at five months before this occurs?
That is, will there be defined humane end points?
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6- What monitoring systems will be put in place to detect any unexpected
adverse effects to characterize the phenotype?
Monitoring needs to detect events such as adverse impact, increased
mortality and failure to thrive but should not be adversely invasive. It
should aim to measure physical status, nutritional status and behavior
and should include whole of life monitoring. In the case of a new
strain, several generations should be monitored to ensure phenotypic
stability. AECs need to balance these factors.
7- Frequency of reporting to AEC for all adverse animal welfare events.
8- Identify techniques for genotyping.
Has the least invasive method been considered? If the less invasive
methods are not possible, have the more invasive techniques been
justified? For example: PCR analysis versus tail biopsy.
9- Identify techniques for the generation of the genetically modified
animal.
10- Development of a phenotype report for a new genetically modified
strain. This is essential and the researcher should outline a satisfactory
method for accomplishing this.
11- Determination of when the new strain becomes a ‘normal’ breeding
colony, this requires AEC approval and factors to consider include:
•	 Is the phenotype and genotype stable and well characterized?
•	 Are there any special care requirements?
•	 What is the environment that the animals will be exposed to? A
phenotype stable in the laboratory may not be in the field.
•	 What is the impact on the environment into which they will be
placed? Will this affect the wild type if breeding occurs?
12- Publication of information of the existence and characterization of
a new genetically modified strain is essential to avoid duplication
elsewhere.

VIII. List of references for the proposal:
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Appandix (2)
RESEARCHERS’ DECLARATION
Project title
Project title

•

I/we the undersigned have read the Animal Care Guidelines and accept
responsibility for the conduct of the experimental procedures detailed in
this proposal in accordance with the guidelines contained in the Guide
for the Care and Use of Laboratory Animals for Fayoum University, and
8th edition of the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals,
2011.

•

I/We understand and admit that, the IACUC of Fayoum University has
to be notified with any change(s) in the research concerning use of the
animals, including the changes of personnel, number of animals used,
species, or procedures performed, and understand that no additional
procedures can be started without prior approval from the FU-IACUC.

•

At the end of each year, an annual protocol report should be submitted
to the FU-IACUC.

•

I/We (all investigators) confirm that the research team will comply with
any other condition laid down by the Fayoum University Institutional
animal and care and use committee.
Name

Signature

Date
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Head of department

Signature

Date

N. B. If the protocol is resubmitted after response to FU-IACUC member’s
comments, please be sure that the resubmitted protocol is signed from the
designated reviewing members.
Designated reviewing members:
Name

Signature
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Date
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