جامعة اإلسكندرية
كلية الطب
لجنة األخالقيات الطبية

IRB NO: 00007555-FWA NO: 00018699

http://www.hhs.gov/ohrp/assurances/index.html

أعضاء لجنة األخالقيات الطبية
اللجنة التنفيذية-:
أستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية (مقرر اللجنة)
أستاذ متفرغ الجراحة العامة ونقيب اطباء األسكندرية
أستاذ الفارماكولوجيا اإلكلينيكية
أستاذ عالج االورام
أستاذ األمراض الباطنة
أستاذ الطفيليات
أستاذ طب المجتمع
أستاذ جراحة اطفال
رئيس أقسام الجراحة
أستاذ االمراض الباطنة

أ.د .مها عبدالحميد غانم
أ.د .محمد رفيق خليل
أ.د .محمد ثروت غنيم
أ.د .صالح عبدالمنعم
أ.د .سهير سعيد
أ.د .ميرفت العزونى
أ.د .نادية فرغلى
أ.د .سامح محمود شحاتة
أ.د .أحمد محمد حسين ابراهيم
أ.د .مجدى حلمى مجلع
ج

ج

ومن المجتمع المدنى-:
أ.د .أحمد نزيه ابو راس

شئون قانونية بنقابة االطباء

السكرتارية -:
األستاذة  /إسراء محمد على

سكرتارية إدارية

رئي س جلنة ا ل أ خالقيات الطبية

أ أ .د .همـــــا عبـدامحلـيـد غـانـم
أ أس تاذ الطب الرشعى والسموم ا ل إلكينيكة
تحريراً فى 3122 / 23 / 32
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أعضاء لجنة األخالقيات الطبية
اللجنة التنفيذية-:
أستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية (مقرر اللجنة)
أستاذ متفرغ الجراحة العامة ونقيب اطباء األسكندرية
أستاذ الفارماكولوجيا اإلكلينيكية
أستاذ عالج االورام
أستاذ األمراض الباطنة
أستاذ الطفيليات
أستاذ طب المجتمع
أستاذ جراحة اطفال
رئيس أقسام الجراحة
أستاذ االمراض الباطنة

أ.د .مها عبدالحميد غانم
أ.د .محمد رفيق خليل
أ.د .محمد ثروت غنيم
أ.د .صالح عبدالمنعم
أ.د .سهير سعيد
أ.د .ميرفت العزونى
أ.د .نادية فرغلى
أ.د .سامح شحاتة
أ.د .أحمد حسين
أ.د .مجدى حلمى مجلع
ج

ج

ومن المجتمع المدنى-:
أ.د .أحمدددددددددددد نزيددددددددددده ابدددددددددددو راس شئون قانونية بنقابة االطباء

استشارى لجنة االخالقيات الطبية
أ.د .محمد أشرف سعد جالل

استاذ طب وجراحة العين

السكرتارية -:
األستاذة  /إسراء محمد على

سكرتارية إدارية

رئيس جلنة ا ل أ خالقيات الطبية

أ أ .د .همـــــا عبـدامحلـيـد غـانـم
أ أس تاذ الطب الرشعى والسموم ا ل إلكينيكة
تحريراً فى 3122 / 23 / 32

أ.د .أشـــــــــــرف الغــــــندور
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
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