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 أعضاء لجنة األخالقیات الطبیة

  -اللجنة التنفیذیة:

  أ.د. مھا عبدالحمید غانم 
 ج

 
 مقرر اللجنة أستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیة

  الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیةمتفرغ أستاذ    أ.د. آمال مشالى
  أ.د.  محمد رفیق خلیل
 أ.د. محمد ثروت غنیم

  
 

  أستاذ متفرغ الجراحة 
 تاذ الفارماكولوجیا اإلكلینیكیةأس

 أستاذ متفرغ الباثولوجى   أ.د. لیلى عبده
  أ.د. سھیر سعید 

 

 أستاذ متفرغ الباطنة 
 أستاذ متفرغ أمراض النساء والتولید     أ.د. أحمد عبد العزیز

 ج   أ.د. أحمد العطار

 أستاذ التخدیر والعنایة المركزة 
 ج   أ.د. میرفت العزونى

 فیلیات أستاذ الط 
 ج   أ.د. أیمن یوسف عز الدین

 أستاذ األمراض النفسیة والعصبیة 
  استاذ طب وجراحة العین   أ.د. محمد أشرف سعد جالل  

 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة     أ.د. دالل القفاش
 أستاذ طب المجتمع     أ.د. نادیة فرغلى

 الطب الشرعى والسموم األكلینیكیةسكرتیر اللجنة أستاذ      أ.د. صفاء مصطفى الشنوانى
 أستاذ مساعد الباثولوجى والوراثة  أ.م.د.ھبة قاسم شعبان 

  - ومن المجتمع المدنى:

  أ.د. محمد ابو باھى یونس 
  أ.د. محمد حسن سالم  
  أ.د.ھشام صادق   

ق ونس البطری    أ.د. ی
  

  -السكرتاریة :

  عمید كلیات الحقوق
  جمیلةأستاذ قسم التصویر بكلیة فنون 

  كلیة الحقوق –أستاذ القانون الدولى الخاص 
 العمید السابق بكلیة التجارة

السیدة / إسراء محمد على                     
 اآلنسة / إیناس عبدالعزیز    

  سكرتاریة إداریة
 سكرتاریة إداریة

                                                                                                           
     األخالقیات مقررلجنة                                                                                                          

  مھـا عبدالحمید غانم .أ.د                                                            
  ةكییأستاذ الطب الشرعى والسموم اإلكلین                                                                                               

  تحریراً فى      /       /
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 أعضاء لجنة األخالقیات الطبیة

  -اللجنة التنفیذیة:

  أ.د. مھا عبدالحمید غانم 
 ج

 
 والسموم اإلكلینیكیة مقرر اللجنة أستاذ الطب الشرعى

  الطب الشرعى والسموم اإلكلینیكیةمتفرغ أستاذ    أ.د. آمال مشالى
  أ.د.  محمد رفیق خلیل
 أ.د. محمد ثروت غنیم

  
 

  أستاذ متفرغ الجراحة 
 أستاذ الفارماكولوجیا اإلكلینیكیة

 أستاذ متفرغ الباثولوجى   أ.د. لیلى عبده
  أ.د. سھیر سعید 

 

 أستاذ متفرغ الباطنة 
 أستاذ متفرغ أمراض النساء والتولید     أ.د. أحمد عبد العزیز

 ج   أ.د. أحمد العطار

 أستاذ التخدیر والعنایة المركزة 
 ج   أ.د. میرفت العزونى

 أستاذ الطفیلیات  
 ج   أ.د. أیمن یوسف عز الدین

 أستاذ األمراض النفسیة والعصبیة 
  استاذ طب وجراحة العین   ل  أ.د. محمد أشرف سعد جال

 أستاذ الباثولوجیا اإلكلینیكیة     أ.د. دالل القفاش
 أستاذ طب المجتمع     أ.د. نادیة فرغلى

 سكرتیر اللجنة أستاذ الطب الشرعى والسموم األكلینیكیة     أ.د. صفاء مصطفى الشنوانى
 أستاذ مساعد الباثولوجى والوراثة  أ.م.د.ھبة قاسم شعبان 

  - ن المجتمع المدنى:وم

  أ.د. محمد ابو باھى یونس 
  أ.د. محمد حسن سالم  
  أ.د.ھشام صادق   

ق ونس البطری    أ.د. ی
  

  -السكرتاریة :

  عمید كلیات الحقوق
  أستاذ قسم التصویر بكلیة فنون جمیلة

  كلیة الحقوق –أستاذ القانون الدولى الخاص 
 العمید السابق بكلیة التجارة

راء محمد على                 السیدة / إس    
 اآلنسة / إیناس عبدالعزیز    

  سكرتاریة إداریة
 سكرتاریة إداریة

                                                                
 أشـــــــــــرف الغــــــندورأ.د.                                                             

 وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث                                                               


