
 

 الئحة الجامعات والمستشفيات التي قدمت طلبات لإلعتراف بلجان األخالقيات 
 للتجارب السريرية التابعة لها

 مستشفى أوتيل ديو/ جامعة القديس يوسف  .1
 مستشفى رفيق الحريري الجامعي .2
 مستشفى رزق/ الجامعة اللبنانية األميركية  .3
 مستشفى حمود الجامعي .4
 اورجيوس الجامعيمستشفى القديس ج/ جامعة البلمند  .5
 مستشفى ومركز بلفيو الطبي الجامعي .6
 مستشفى النيني .7
 مستشفى كليمنصو .8
 مستشفى جبل لبنان .9

 مستشفى عين وزين .11
 مستشفى جمعية المقاصد الخيرية االسالمية .11
 مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي .12
 مستشفى قلب يسوع .13
 جامعة بيروت العربية .14
 الجامعة االمريكية في بيروت  .15
 عاية الدائمةمركز الر  .16
 مستشفى سيدة المعونات الجامعي .17
 مستشفى الصليب لالمراض العقلية و النفسية   .18
 مركز الشرق االوسط الصحي   .19
 مستشفى رياق   .21
 مستشفى الحميدي الخيري   .21
 مستشفى الزهراء الجامعي  .22
 مركز العزم  .23
 جامعة القديس يوسفبالتعاون مع  مركز الشمال االستشفائي  .24
 عمم مستشفى الرسول اال   .25
 جامعة القديس يوسفمستشفى العين و االذن بالتعاون مع   .26
 مستشفى المشرق   .27
 مستشفى بيروت التخصصي للعين و األنف و األذن و الحنجرة بالتعاون مع جامعة القديس يوسف  .28
 مستشفى بهمن    .29
 الجامعية االمريكية للعلوم و التكنولوجيا  .31



 

 
 الطلبات التي تمت دراستها

 مستشفى أوتيل ديو/ ف جامعة القديس يوس .1
 مستشفى رفيق الحريري الجامعي .2
 مستشفى رزق/ الجامعة اللبنانية األميركية  .3
 مستشفى حمود الجامعي .4
 مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي/ جامعة البلمند  .5
 مستشفى ومركز بلفيو الطبي الجامعي .6
 مستشفى النيني .7
 مستشفى كليمنصو .8
 مستشفى عين و زين .9

 الخيرية االسالمية مستشفى جمعية المقاصد .11
 مستشفى الجعيتاوي الجامعي .11
 جامعة بيروت العربية  .12
 الجامعة االمريكية في بيروت  .13
 مركز الرعاية الدائمة  .14
 مستشفى سيدة المعونات الجامعي .15
 مستشفى الصليب لالمراض العقلية و النفسية   .16
 مستشفى جمعية المقاصد الخيرية االسالمية  .17
 مستشفى جبل لبنان  .18
 االوسط الصحي مركز الشرق   .19
 مستشفى الحميدي الخيري   .21
 جامعة القديس يوسفبالتعاون مع  مركز الشمال االستشفائي .21
 مركز العزم .22
 مستشفى الزهراء الجامعي .23
 مستشفى الرسول االعمم  .24
 جامعة القديس يوسفمستشفى العين و االذن بالتعاون مع   .25
 مستشفى رياق   .26
 مستشفى المشرق  .27
 بالتعاون مع جامعة القديس يوسفو األنف و األذن و الحنجرة مستشفى بيروت التخصصي للعين   .28
 مستشفى بهمن   .29
 الجامعية االمريكية للعلوم و التكنولوجيا  .31



 

 
 

 سنوات من تاريخ الموافقة  3لمدة  صالحةو هي مع تاريخ الموافقة  –الطلبات التي تمت الموافقة عليها 
 2116تشرين األول  24وافقة تاريخ الم   مستشفى أوتيل ديو/ جامعة القديس يوسف  .1
 2116تشرين األول  24تاريخ الموافقة     مستشفى رفيق الحريري الجامعي .2
 2116تشرين األول  24تاريخ الموافقة    مستشفى رزق/ الجامعة اللبنانية األميركية  .3
 2116الثاني تشرين  25تاريخ الموافقة      مستشفى حمود الجامعي .4
 2116 تشرين الثاني 25تاريخ الموافقة             مستشفى ومركز بلفيو الطبي الجامعي .5
 2116 تشرين الثاني 25تاريخ الموافقة       مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي/جامعة البلمند .6
 2117شباط  13تاريخ الموافقة                                      مستشفى عين و زين .7
 2117شباط  13تاريخ الموافقة                              جعيتاوي الجامعيمستشفى ال .8
 2117شباط  13تاريخ الموافقة                                    جامعة بيروت العربية  .9

 2117شباط  13تاريخ الموافقة                             الجامعة االمريكية في بيروت  .11
 2117اذار  16تاريخ الموافقة  مراض العقلية و النفسية           مستشفى الصليب لال  .11
 2117اذار  16تاريخ الموافقة  مستشفى جمعية المقاصد الخيرية االسالمية               .12
 2117نيسان  22تاريخ الموافقة   مركز الرعاية الدائمة                                    .13
 2117تموز  28تاريخ الموافقة                                           مستشفى النيني .14
 2117تموز  28تاريخ الموافقة                                        مستشفى كليمنصو .15
 2117تموز  28تاريخ الموافقة                                       مستشفى جبل لبنان .16
 ة االخالقيات التابعة لجامعة القديس يوسفمتعاقد مع لجن -مركز الشمال االستشفائي .17

 2119تشرين االول  24صالحة لغاية الموافقة  - 2117اب  29تاريخ الموافقة 
 2117تشرين االول  17تاريخ الموافقة                       مستشفى سيدة المعونات الجامعي .18
 2118شباط   27افقة تاريخ المو                              مستشفى الزهراء الجامعي  .19
 2118شباط   27مركز الشرق االوسط الصحي                         تاريخ الموافقة   .21
 الجامعة اللبنانية -مركز العزم-المعهد العالي للدكتوراه في العلوم و التكنولوجيا .21

تشفيات المعتمدة من يسمح فقط باجراء الدراسات التابعة للمركز و في المس -  2118شباط   27تاريخ الموافقة 
 الجامعة اللبنانية

 متعاقد مع لجنة االخالقيات التابعة لجامعة القديس يوسف -مستشفى العين و االذن   .22
 2119تشرين االول  24الموافقة صالحة لغاية  - 2117تموز  26تاريخ الموافقة 

 2118ب ا 1تاريخ الموافقة                                          مستشفى رياق  .23
 2118كانون االول   5تاريخ الموافقة                                مستشفى الرسول األعمم  .24
 مع جامعة القديس يوسفمتعاقد مستشفى بيروت التخصصي للعين و األنف و األذن و الحنجرة   .25



 

 2119تشرين االول  24الموافقة صالحة لغاية  -2118كانون االول  5تاريخ الموافقة 
 2119حزيران  21تاريخ الموافقة                                       شفى بهمنمست  .26
      2119حزيران  21تاريخ الموافقة                الجامعية االمريكية للعلوم و التكنولوجيا. 27

 
 


