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للحصول على موافقة لجنة األخالقيات على بحث مشتق من رسالة 

 )ماجستير/دكتوراه( يقوم طالب الموافقة باآلتى:
 

 (1كتابة طلب لألستاذ الدكتور عميد الكلية )كما فى النموذج  الملحق رقم  .1

 المشتق منها البحث احضار الرسالة .2

 احضار نسخة الكترونية و نسخة مطبوعة من البحث المطلوب أخذ موافقة عليه .3

 

و بناء على موافقة عميد الكلية على الطلب تقوم اللجنة بمراجعة البحث و التأكد من أنه مشتق من 

الباحث أيضا اسم الرسالة و كذلك تقوم بالتأكد من وجود أسماء جميع المشرفين على الرسالة و

 صاحب الرسالة فى قائمة المؤلفين للبحث  الرئيسى

وفى حالة إضافة أى مؤلف على البحث عليه احضار ما يفيد موافقة جميع المشرفين على الرسالة 

 (2)نموذج رقم على إضافته و كذلك احضار ما يفيد موافقة مجلس القسم المختص على اإلضافة 
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 1نموذج رقم 

 

 

 الدكتور عميد الكليةالسيد األستاذ 

 تحية طيبة و بعد

 

( يةالبحث باللغة االنجليز عنواند سيادتكم علما بأننى قمت باالشتراك فى عمل بحث بعنوان : )ينف

وحيث أننى أتقدم اآلن باوراقى الى لجنة الترقيات و أحتاج الى ارفاق موافقة لجنة أخالقيات البحوث 

أن هذا البحث علماً ب، المطلوبة وافقة المإعطائى بالرجاء من سيادتكم التكرم ف، الطبية بالكلية مع البحث 

( الةصاحب الرس الباحث الرئيسي اسممشتق من رسالة )الدكتوراه أو الماجستير( الخاصة بالطبيب )

( و قد كنُت أنا أحد المشرفين علي الرسالة والتى  قامت عنوان الرسالة باللغة االنجليزيةبعنوان : )

 جنة األخالقيات بمراجعتها والموافقة عليها فى شهر .... سنة ..... ل

 

 

 مقدمه لسيادكتم:

 االسم:  

 التوقيع: 
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 2نموذج رقم 

 

 

 السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية

 تحية طيبة و بعد

 

( يةالبحث باللغة االنجليز عنواننفيد سيادتكم علما بأننى قمت باالشتراك فى عمل بحث بعنوان : )

وحيث أننى أتقدم اآلن باوراقى الى لجنة الترقيات و أحتاج الى ارفاق موافقة لجنة أخالقيات البحوث 

شتق علماً بأن هذا البحث م،  إعطائى الموافقة المطلوبة بفالرجاء من سيادتكم التكرم ، الطبية بالكلية 

عنوان ( بصاحب الرسالة ئيسيالباحث الراسم من رسالة )الدكتوراه أو الماجستير( الخاصة بالطبيب )

قد قامت لجنة األخالقيات بمراجعة الرسالة والموافقة عليها فى  ( وعنوان الرسالة باللغة االنجليزية: )

شهر .... سنة .....  ، وقد تمت اضافتى على البحث بعد موافقة جميع المشرفين على الرسالة و كذلك 

 خ يوم/شهر/سنة موافقة مجلس قسم ........ برقم ...... بتاري

 

 

 مقدمه لسيادكتم:

 االسم:  

 التوقيع: 
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 الموافقة ستكون بالصيغة التالية :

 

 

وبحث هباالنجليزية العنوان تشهد لجنة أخالقيات البحوث الطبية بكلية طب سوهاج بأن البحث المعنون بـ : 

 ت بعنوانو كانصاحب الرسالة الباحث الرئيسي اسم /  الخاصة بالطبيب /الماجستيرمشتق من رسالة الدكتوراه

ات لجنة األخالقيعليها من موافقة الو  مراجعتهان هذه الرسلة قد سبق أعلما ب..  باالنجليزية عنوان الرسالة: 

 ....... سنةشهر ..... فى 

 

 لتقديمها الى لجنة الترقيات  طالب الموافقة الدكتورالسيد سم ا/ و قد أعطيت هذه الشهادة الى السيد الدكتور

حيث أنه أحد المشرفين على الرسالة )حيث وافق مجلس قسم ..... على أضافة سيادته على البحث بتاريخ  يوم 

 /شهر / سنة (

 

 

 مقرر لجنة األخالقيات

 

 أ.د./ طارق أبو العز
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