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 لجنة األخالقيات الطبية 
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Address:  Faculty of Medicine Alexandria University, 17 Champollion Street, El Messalah, Alexandria, Egypt. 

Web site: www.alexmed.edu.eg 

Email: alexmedethics@yahoo.com                           

 

 أعضاء لجنة األخالقيات الطبية
 -اللجنة التنفيذية:

 أ.د. مها عبدالحميد غانم 
 ج

 
 مقرر اللجنة أستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكيةمتفرغ أستاذ   أ.د. آمال مشالى
 أ.د.  محمد رفيق خليل
 أ.د. محمد ثروت غنيم

 
 

 أستاذ متفرغ الجراحة 
 تاذ الفارماكولوجيا اإلكلينيكيةأس

 أستاذ متفرغ الباثولوجى   أ.د. ليلى عبده
 أ.د. سهير سعيد 

 

 أستاذ متفرغ الباطنة 

 أستاذ متفرغ أمراض النساء والتوليد    أ.د. أحمد عبد العزيز

 ج  أ.د. أحمد العطار

 أستاذ التخدير والعناية المركزة 

 ج  أ.د. ميرفت العزونى

 فيليات أستاذ الط 

 ج  أ.د. أيمن يوسف عز الدين

 أستاذ األمراض النفسية والعصبية 

 استاذ طب وجراحة العين  أ.د. محمد أشرف سعد جالل  
 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية    أ.د. دالل القفاش

 أستاذ طب المجتمع    أ.د. نادية فرغلى

 الطب الشرعى والسموم األكلينيكيةسكرتير اللجنة أستاذ     أ.د. صفاء مصطفى الشنوانى

 أستاذ مساعد الباثولوجى والوراثة  أ.م.د.هبة قاسم شعبان 

  -ومن المجتمع المدنى:

 أ.د. محمد ابو باهى يونس 
 أ.د. محمد حسن سالم  
 أ.د.هشام صادق   

  أ.د. يووووووووووووووووونس البطريووووووووووووووووق

 
   -السكرتارية :

 عميد كليات الحقوق
 جميلةأستاذ قسم التصوير بكلية فنون 

 كلية الحقوق –أستاذ القانون الدولى الخاص 
 العميد السابق بكلية التجارة

 السيدة / إسراء محمد على                     
 اآلنسة / إيناس عبدالعزيز    

 سكرتارية إدارية
 سكرتارية إدارية

                                                                                                          

   األخالقيات مقررلجنة                                                                                                          
 مهـا عبدالحميد غانم .أ.د                                                            

 ةكييأستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلين                                                                                               

http://www.alexmed.edu.eg/
mailto:alexmedethics@yahoo.com
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Address:  Faculty of Medicine Alexandria University, 17 Champollion Street, El Messalah, Alexandria, Egypt. 

Web site: www.alexmed.edu.eg 
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 أعضاء لجنة األخالقيات الطبية
 -اللجنة التنفيذية:

 أ.د. مها عبدالحميد غانم 
 ج

 
 مقرر اللجنة أستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية

 الطب الشرعى والسموم اإلكلينيكيةمتفرغ أستاذ   آمال مشالى أ.د.
 أ.د.  محمد رفيق خليل
 أ.د. محمد ثروت غنيم

 
 

 أستاذ متفرغ الجراحة 
 أستاذ الفارماكولوجيا اإلكلينيكية

 أستاذ متفرغ الباثولوجى   أ.د. ليلى عبده
 أ.د. سهير سعيد 

 

 أستاذ متفرغ الباطنة 

 أستاذ متفرغ أمراض النساء والتوليد    أ.د. أحمد عبد العزيز

 ج  أ.د. أحمد العطار

 أستاذ التخدير والعناية المركزة 

 ج  أ.د. ميرفت العزونى

 أستاذ الطفيليات  

 ج  أ.د. أيمن يوسف عز الدين

 أستاذ األمراض النفسية والعصبية 

 العيناستاذ طب وجراحة   أ.د. محمد أشرف سعد جالل  
 أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية    أ.د. دالل القفاش

 أستاذ طب المجتمع    أ.د. نادية فرغلى

 سكرتير اللجنة أستاذ الطب الشرعى والسموم األكلينيكية    أ.د. صفاء مصطفى الشنوانى

 أستاذ مساعد الباثولوجى والوراثة  أ.م.د.هبة قاسم شعبان 

  -ومن المجتمع المدنى:

 أ.د. محمد ابو باهى يونس 
 أ.د. محمد حسن سالم  
 أ.د.هشام صادق   

  أ.د. يووووووووووووووووونس البطريووووووووووووووووق

 
   -السكرتارية :

 عميد كليات الحقوق
 أستاذ قسم التصوير بكلية فنون جميلة

 كلية الحقوق –أستاذ القانون الدولى الخاص 
 العميد السابق بكلية التجارة

         السيدة / إسراء محمد على             
 اآلنسة / إيناس عبدالعزيز    

 سكرتارية إدارية
 سكرتارية إدارية

                                                               

 أشـــــــــــرف الغــــــندورأ.د.                                                             
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                                                               
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