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 لجنة االخالقيات الطبية

 .2011الثورة فى يناير  إندالع عند حتى فترة أى فى العمل عن تتوقف لم ( 2005فى يوليو  ) إنشائها منذ اللجنة

لتنظيم العمل البحثي ومنع هيمنته على حقوق بدورها  واستمرت اللجنة فى القيام الكليات فى لدراسةا توقفت وقد

  -مهامها:و( من كل شهر ) مرة واحدة على األقل األخير الخميساإلنسان وكرامته. و تجتمع اللجنة 

 و اإلنسانية  القيةــمن الناحية األخالخطط البحثية لكلية الطب  م اللجنة بمراجعة كل المشاريع وتقو -1

طرق انضمامهم وفحص فى اكثر من بحث  وتجنب استخدام المتطوعينحماية الفئات المستضعفة  -2

 . لالبحاث

 بعد الموافقة على خطة البحث .  البحثيةمتابعة المشاريع الخاصة بوحدة التجارب  -3

 .حل النزاعات بين األطباء داخل الكليةو  منح المشورة األخالقية -4

 .عمل دورات حول أخالقيات البحث العلمي -5

البرامج التعليمية حول أخالقيات المهنة و البحث العلمى لطالب الكلية وطالب المشاركة فى  -6

 .عمل دورات توعية لألطباء حول األخالقيات الطبية و الدراسات العليا

إعطاء المشورة في القضايا األخالقية لضمان معايير الممارسات األخالقية بين العاملين في  -7

 . الرعاية الصحية

 . لملكية الفكريةلتعدى على ااألخالقية بسبب احل المشكالت  -8

 و –دل ـر العـوزي –يد من المناصب العامة مثل المستشار محمد الجندى دالع فى  وقد خدم أعضاء اللجنة

و االستاذ الدكتور  – االن االسكندرية محافظاالقتصاد بكلية الحقوق (  أستاذ )االستاذ الدكتور اسامه الفولى 

 عميدالكلية الحالى ، –سبق ( جنة االلمقرر ال –محمد اشرف سعد جالل ) استاذ طب وجراحة العيون 

 اإلسكندرية. في ألطباءا نقيب( الجراحة المتفرغ  استاذ) خليل رفيق واألستاذ الدكتور محمد

 اللجنة في عضوك وم األكلينيكية () استاذ الطب الشرعى والسممها غانم  االستاذ الدكتور كما تم اختيار

صفاء الشنوانى ) استاذ  االستاذ الدكتور انتخبت و  - الشرق أوسطية  بيينبالط لمحررينلمنظمة ا  الفرعية

 .       الطب الشرعى والسموم األكلينيكية ( كعضو لللجنة المشرفة على االنتخابات داخل الكلية
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 -:فى كلية الطب و التى روجعت بواسطة اللجنة  و المشروعات  الدكتوراه و ابحاث الترقيةعدد الخطط البحثية للماجستير و 

Year MS Degree MD Degree Promotion research Projects 

2005 82 31 - 2 

2006 232 80 - 9 

2007 307 75 259 10 

2008 282 62 313 15 

2009 527 84 507 32 

2010 477 74 296 31 

2011 500 73 302 32 

2012 496 69   346 33 

2013 625 107 335 31 

2014 755 115   355   29 

2015 547 102 534 28 

 -:  2010منذ فبراير وصفحة ألكترونية على موقع الكلية وقد اصبح للجنة ترقيم دولى 
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IRB: 00007555 (expires February 3rd, 2017) و  FWA: FWA00015712 (expires May 14th, 2017) 

                                                              

 أ.د. مهـا عبدالحميد غانم                                                    
 البحث العلمى  الطبية لخقاييت األرئيس لجنة                                                                                                            

          أستتذ الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية                                                                              

 األمين العتم لمجلس الصحة                                                                     31/12/2015تحريرا فى 
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