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 الرعاية في الشاملة الجودة إدارة في دبلومحاصلة على عزه صالح رضوان /  هالدكتور
 من العلمي البحث أخالقيات في الدولية والشهادة بالقاهرة األمريكية الجامعة من الصحية
مقررلجنة أخالقيات البحث العلمى بمعهد تيودور بلهارس . األمريكية المتحدة الواليات
 ،)2008 منذ) ENREC (www.enrec.org) ومنسق المنشئ). 2006 منذ( لألبحاث

 منذ/) BEST-RDIC (http://www.rdic-best.eg.net)لل الفنية اللجنة عضو
2010(، RDIN في االتصال نقطة TBRI (2009-2012 .(من سفراء 3 نم واحدة 
 نائب). منذ 2010) (البحوث أخالقياتللجان  األفريقية الخرائط رسم( MARCل أفريقيا
 ،)2012)منذ القلب مركز أسوان يعقوب، مجدي مؤسسةلجنة أخالقيات البحث العلمى ب رئيس
 ،)2011 منذ( شمس عين جامعة األسنان، طب كليةب لجنة أخالقيات البحث العلمى عضو
 وخبير) 2012)من مصر للعلوم و التكنولوجيا جامعةب أخالقيات البحث العلمىلجنة  عضو

 اآلونة في)) . BBB) (2011( الحدود وراء البيولوجية األخالقيات مجموعة خبراءفي مشارك
 بنشاط وشاركت نظمت). AUF( للفرانكوفونية الجامعيةب شريكا لتكون اختيارها تم األخيرة

 وأخالقيات تخصصها في مؤتمراتو ووطنية وإقليمية دولية عمل ورش 70 من أكثر في
" SNG: "القادم الجيل علماء برنامج في العلمي البحث ألخالقيات كمدرسة عملت. البحث
 في شاركت. المتوسط األبيض البحر الصحة مجلة في مشارك أيضا وهي. ASRT التابع
 في واألخالقيات كلينيكيةاإل الكيمياء فيبحث 20 من أكثر ونشرت المشاريع من العديد

 .الماضية 10 ال السنوات
 

 
 


