
نبذة عن تاریخ قسم الجراحة

علي نصف المستشفي العام بطنطا م ١٩٦٢بدأ قسم الجراحة العامة مع إنشاء الكلیة عام 
لحین بدایة تدریس مادة الجراحة العامة وقاموا في السنوات الثالثة األولي بتدریس تشریح 

رئیسا و األستاذ الدكتور / وتكون القسم من األستاذ الدكتور / حسین فضاليم ١٩٦٥عام 
محمود رضوان واألستاذ الدكتور / محمد اسماعیل غزالي مدرسا وثم تعیین األستاذ الدكتور / 

ا مساعدا ثم الدكتور / مصطفي حجازي والدكتور حسن مظھر عاشور عزیز عبد العلیم استاذ
الدكتور مصطفي الدكتور / محمد فحتي ابراھیم والدكتور / ابراھیم عبد العظیم البنا وو

للقسم خلفا أحمد رفعت المازني رئیسا م تعیین األستاذ الدكتور /تالطبالوي ومن بعدھا 
لألستاذ الدكتور / حسین فضالي وكانت اول دفعة من خریجي كلیة طب طنطا تعیین في قسم 

ر جالل أبو ریة ، أحمد جاب-محمد عادل شلبي ثم األستاذة :م وھم ا.د / ١٩٦٩الجراحة عام 
وتوالي التعینات بقسم الجراحة حتي وصل الي التشكیل ، ماھر الجنجیھي ، أسامة باظة 

الحالي وقد توالي علي رئاسة القسم بعد ذلك ا.د / عزیز عبد العلیم ، ا.د / مصطفي حجازي 
عبد العظیم البنا ، أ.د/ ، أ.د/ محمد فتحي ابراھیم ، أبراھیما.د / حسن مظھر عاشور ،

مصطفي الطبالوي ، أ.د/ جالل ابو ریھ ، أ.د/ محمد أبو الفتح ، أ.د/ السید مندور ثم أ.د/ محمد 
المحالوي حالیا .

-الوحدات المتخصصھ :-
ئسیھ ھي یثالثھ وحدات رونبداء التخصص أ.د/ عزیز عبد العلیم ( أستاذ جراحة االطفال وك

الجھاز الھضمي وجراحة التجمیل واالصالح وبدا تكوین جراحة جراحة االطفال وجراحة 
االعصاب بتعین أ.د/ أحمد نبیل واالستاذ الدكتور / حامد االكشر لجراحة القلب والصدر 

القسمان عن قسم الجراحة العامة ومن وحدة جراحة التجمیل برئاسة االستاذ الدكتور أنفصاو
عیھ الدمویھ برئاسھ أ.د/ محمد ابو الفتح و/ مصطفي حجازي ثم تكوین وحدة جراحة األ

وكان للقسم عالقات خارجیة ممیزه وزارة عدد من أكبر اساتذة العالم والتخصصات المختلفھ 
-ھم:دد من الزمالءوقد فقد القسم في فتره الماضیھ ع

أ.د/ محمد اسماعیل غزالي ، أ.د/ حسن مظھر عاشور ، أ.د/ مصطفي حجازي حسن ، أ.د/ 
و الفتح ، أ.د/ عبد المحسن عالم ، أ.د/ مصطفي اللكاوي ، د/ محمد الطباخ وكان محمد اب

عضویھ مجلس -للقسم اسھامات عدیدة في الفترة منذ انشائھ حیث تولي أ.د/ عزیز عبد العلیم 
للرابطةادارة الجمعیھ المصریھ لجراحة االطفال واحد مؤسستھا ثم رئیس اول مؤتمر 

سكرتیر الجمعیھ یتوليسا لھا أ.د/ عصام الحلبي ـــحیث كانت مؤسلجراحة االطفالالعربیھ 
للجمعیھ االفریقیة لجراحة االطفال أ.د/ المنتخبالمصریھ لجراحة االطفال وھو الرئیس 

ا.د / توليریقیا في الجمعیة الدولیة مناظیر األطفال وافشریف شحاتھ ھو أحد ممثلي 
مجلس ادارة الجمعیة المصریة لجراحة مصطفي حجازي ثم ا.د / حلمي شلبي عضویة 

ا.د / مصطفي اللكاوي عضو مجلس ادارة الجمعیة المصریة لعلوم م  المرحوالتجمیل ، و
األوعیة الدمویة .

-وحدات :ستمن عدد ٢٠١٧وحالیا یكون القسم في عام 
عصام الحلبيرأسھا  ا.د / یوحدة جراحة األطفال " أ " و-
محمود العفیفيرأسھا  ا.د / ی" ب " ووحدة جراحة األطفال -
عبدالمنعم ناجيرأسھا  ا.د / یوحدة جراحة الجھاز الھضمي  " أ " و -
موسىرأسھا  ا.د / جمال یوحدة جراحة الجھاز الھضمي  " ب " و -
رأسھا  ا.د / حسن عبد العاطي  یوحدة جراحة األوعیة الدمویة و -
أیمن النمررأسھا  ا.د / یوحدة جراحة األورام و -


