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 5201تقرير لجنة األخالقيات عن عام 

 .  تتبع وكيل الكلية للدراسات العليا وإدارة البحوث من الناحية اإلدارية مستقلةلجنة األخالقيات الطبية هى لجنة  -

 من خارج الكلية )مجتمع مدنى( . أعضاء أربعمن مختلف األقسام بالكلية  اعضو 15يتكون الشق التنفيذى من اللجنة من  -

لجنة بعمل أرشيف خاص لحفظ برتوكوالت الماجيستير والدكتوراه وأبحاث الترقية والمشاريع فى الكلية كما قامت اللجنة قامت ال -

 وعمل غرفة خاصة بالسكرتارية . للجنةا مقربضم غرفة أخرى ليصبح 

  : مهام اللجنة- 

 مراجعة الخطط البحثية و المشاريع  

  -بالنسبة للخطط البحثية :  -1

  و  –برتوكول  دكتوراه  102 – بروتوكول ماجيستير 547 ) 2015بتقييم الخطط البحثية و قد قيمت فى عام تقوم اللجنة

فى األقسام ثم من أعضاء اللجنة التنفيذية  لبحثية عن طريق األساتذة المتخصصينبحث ترقية( ويتم تقييم هذه الخطط ا 534

 .ويتم مناقشة ذلك خالل اإلجتماع الشهرى الخاص باللجنة 

 لتزام بأخذ موافقات مبنية على علم المريض جنة بعمل متابعة لألطباء بشأن اإلتقوم الل(Informed Consent)  وفى حالة

 عدم تقديم هذه الموافقات تقوم اللجنة بإرسال إنذارات لوقف البحث العلمى  او الرسالة .

  -بالنسبة للمشاريع البحثية : -2

 كما قامت بـــ :2015(مشروع خالل عام 28كلينيكية و قيمت اللجنة )رب اإلتقوم اللجنة بتقييم مشاريع التجا . 

 متابعة تقارير السالمة و التعديالت  للمشاريع .  

 عمل زيارات متابعة للمرضى  فى وحدة التجارب االكلينيكية . 

   -:نشر التوعية باألخالقيات الطبية للمرضى و لألبحاث و النشر 

لخوض مسابقة إلعداد أبحاث عن األخالقيات الطبية طالب الكلية بجامعة االسكندرية  باإلشراف على د غانممهـا عبدالحميقامت أ.د.  -

-1الخاص بالعنف االسرى فى نوفمبر من و األلمانية DAADالطب الشرعي بجامعة القاهرة باإلشتراك مع هيئة الـ بمؤتمر علمية 

 ز الطالب باربع جوائز .وقد فا فى كلية الطب بالقاهرة تم انعقادهوالذى  3

 . جامعة األسكندرية عليه من قبل تمت الموافقةقد و والماجستير لألخالقيات الطبية درجتى الدبلومستحداث إلطلب  قدمت اللجنة -

األمين توقف العمل بلجنة حقوق المرضى نظرا النشغال معظم االعضاء باالضافة الى اعارة مقرر اللجنة لمدة عام لشغل وظيفة  -

 .م لمجلس الصحة  العا
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 -تدريس مادة األخالقيات : 

 -وذلك يكون لطلبة الكلية قبل وبعد التخرج ويكون كاآلتى :

 .والثانيةفى الفرقة األولى  -

 فى الماجيستير والدكتوراه . -

 فى تمهيدى الدكتوراه . -

 التحقيقات الخاصة بالتجاوزات األخالقية للطالب ) قبل و بعد التخرج ( .  

 .من خالل مجلة الكلية الخاصة بالملكية الفكرية داخل الكلية  متابعة المشاكل 

 .الطبيةمتابعة المشاكل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتى تخص الجوانب األخالقية  

 والملكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .الطبية عمل توعية باألخالقيات  
                                                                         

 أ.د. مهـا عبدالحميد غانم                                                       

 البحث العلمىورئيس لجنة األخالقيات الطبية                                                                                                     

   أستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية                                                                            

 األمين العام لمجلس الصحة                                                                                 

 31/12/2015تحريرا فى 
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  محمد هشامالسيد االستاذ الدكتور / 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                

 تحية طيبة وبعد ...... 

لب مرسل لسيادتكم التقرير الخاص بلجنة االخالقيات  الطبية حسب ط 

 ن . سيادتكم إللحاقه بكتيب الخرجي

 الحترام و التقدير....فائق ابقبول  وفقكم هللا وتفضلوا 

 أ.د. مهـا عبدالحميد غانم                                                    

 رئيس لجنة األخالقيات الطبية والبحث العلمى                                                                                                    

   أستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية                                                                            

 األمين العام لمجلس الصحة                                                                                 

 31/12/2015تحريرا فى 
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