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 أستاذ اجلراحة العامة
  رئيس قسم جراحة األورام

 جامعة اإلسكندرية -كلية الطب 
 زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية بجالسكو

 الجراحين الملكية البريطانية بأدنبره  يل كليةزم
 2008العلمى حاصل على جائزة جامعة األسكندرية التشجيعية للبحث 

 جامعة األسكندرية عضو جلنة تطوير التعليم بكلية الطب
 كلية طب األسكندرية  –تقييم و تعديل كتاب قسم اجلراحة عضو جلنة 

 عضو بوحدة اجلودة و الرعاية الصحية بكلية الطب جامعة ألسكندرية

 سكرتير جمعية أصدق اء مرضى جراحة األورام باألسكندرية
 الصحى )مستشفى جمال عبدالناصر(  أستشارى هيئة التأمين

 الجراحة و المناظير مستشفى الشرطة باألسكندريةأستشارى  
 أستشارى جراحة املناظري و األورام مستشفى كفر الشيخ العام

 أستشارى جراحات املناظري مستشفى بلطيم املركزى
 كفر الشيخ(  –أستشارى هيئة التأمني الصحى )مستشفى فوة 

 :اصل عميهااحل يةواز  اللمماجل
 
تغريات عملية التبول بعد عملية األستئصال اجلذرى  "وذلك عن حبث بعنوان : 2004مبجموعة جراحى الشرج و القولون لعام  أحسن حبث جاز ة -1

 "للمستقيم 
 

لصناعية اللالج اجلراحى امل دوج ابستخدام عضالت البطن و الشبكة ا"وذلك عن حبث بعنوان : 2005ألحسن حبث لعام  جاز ة السهوي -2
 "للالج حاالت فتق البطن اجلراحى

 



"أستجابة أورام سرطان الثدى .عن حبث بعنوان: 2008ألحسن حبث مبؤمتر مجعية اجلراحني املصرية السادس و العشرون.فرباير  جاز ة شوقى كمال -3
 للعالج الكيماوى األوىل: هل ميكن ذلك من أجراء جراحات الثدى التحفظية أم ال؟"

 

 . 2008األسكندرية التشجيلية لمبحث اللممى جاز ة جاملة   -4
 

 المؤهالت العلمية
 2010, مايو  المملكة المتحدة –لندن زمالة كلية الجراحين الملكية : 

 2003: كلية الطب , جامعة األسكندرية , يونيه      دكتوراه جراحة األورام

 2001سبتمبر  دكتوراه الجراحة العامة      : المجلس األعلى للجامعات المصرية ,

 2000دبلومة جراحة المناظير         : المعهد األوروبى للجراحين . هامبورج ألمانيا 

 1999, يونيو  أسكتلندا - زمالة كلية الجراحين الملكية : أدنبرة

 1999, مايو  المملكة المتحدة – زمالة كلية الجراحين الملكية : جالسجو

 , جيد جدا 1993ة الطب , جامعة األسكندرية , أغسطس ماجستير جراحة الشرج و القولون:  كلي

 , جيد جدا مع مرتبة الشرف1988بكاروليوس الطب و الجراحة: كلية الطب , جامعة األسكندرية ,نوفمبر 

 

 اجلمليات اللممية
 Egyptian Society of Surgeons (ESS)  مجلية اجلراحني املصرية

 Egyptian Society of Laparoscopic Surgery (ESLS) ةمناظري البطن املصري ةمجلية جراح
ُُ  جراحةمجلية   GSSO) )Egyptian society of surgical oncology األورام املصريُة

 Alexandria Medical Association (AMA)اجلمعية الطبية السكندرية.

  Alexandria Endoscopy Associationِ  (ALEXIA) ابالسكندريةمجلية جراحي مناظري البطن 
 Mediterranean endo-laparoscopic society (MESA) مجلية البحر املتوسط جلراحات املناظري

  Alexandria surgical oncology society (ASOS)سكرتري مجلية أصدقاء جراحة األورام ابألسكندرية

 البلثات اخلارجية

 2000الى ديسمبر  1998 عضو بعثة األشراف المشترك لدراسة الدكتوراة بأنجلترا من ديسمبر 

  17 – 14سلوفينيا  –عضو المهمة العلمية أللقاء بحث مقبول بالمؤتمر األوروبى السابع لألصابات , ليوبليانا 

 2006مايو 

  الثانى سنوى للجمعية الدولية لجراحى الشرج و القولون عضو المهمة العلمية أللقاء بحث مقبول بالمؤتمر

 سان دياجو كاليفورنيا - , الواليات المتحدة األمريكية 17/9/2008ألى  13/9/2008الثانى و العشرون ,  

 بيانات األتصال
 ش عبدالسالم عارف , محطة ترام الهدايا , بولكلى , األسكندرية , مصر 5 :عنوان العيادة 

 002035848088عيادة      : تليفون 

 galalmma@hotmail.com         0020123900201:  محمول              

 املؤمترات اللمميةاألحباث املمقاة ىف 
  24 April, 2004.-SharmElsheikh 21Annual Conference of The Egyptian Group of Colon & Rectal Surgeons.  thThe 6 

. This carcinoma" "Voiding dysfunction after radical rectal resection for
.best research presented by a  young surgeon presentation won  

mailto:galalmma@hotmail.com


 
 16 September, 2005. -Alexandria 14Summer Meeting of The Egyptian Society of Surgeons.  rdThe 23 

"Combined fascial and prosthetic mesh repair for abdominal incisional 

.best research presented in the congress ELSAHWI prize for the. This presentation won hernias" 
 
 31 march -SharmElSheikh 28Annual International Congress of the Egyptian Society of Surgical Oncology.  thThe 5

2006.  

"Neoadjuvant chemotherapy for primary breast cancer: how many 

breasts are saved?" 

 
  .17 May 2006-European Trauma Congress. Ljubljana, Slovenia 14 th7The  

"Non-operative management of stable patients with abdominal stab 

wounds" 

 
 10 -Alexandria 8rtment. International Oncology Conference of Alexandria Clinical Oncology Depa thThe 10

November 2006. 

"Biological markers assessment to predict response of large breast cancer 

to neoadjuvant chemotherapy" 

 
 30 march -Ain Sokhna 28Annual International Congress of the Egyptian Society of Surgical Oncology.  thThe 6

2007.  

"Surgery or chemotherapy in locally advanced breast cancer; which is 

first?" 

 
  stAlexandria. 21The scientific day about breast diseases of the Alexandria Medical Syndicate. Country club, 

October, 2007.  

lecture titled: "Begnin breast diseases" 
 22 February 2008.-Cairo 20nual Meeting of The Egyptian Society of Surgeons. An thThe 26 

"RESPONSE OF LOCALY ADVANCED BREAST CANCER TO PRIMARY 

CHEMOTHERAPY; IS IT ELIGIBLE FOR BREAST CONSERVATION?" 

 The XXII biannual meeting of international society universities of colorectal surgeons 

(ISUCRS), San Diego, California, USA, 13-17 September 2008. 

"Voiding & sexual dysfunction after radical excision of rectum". 

 

 الدورات التدريبية و الدراسات المتخصصة

 , كلية الطب , جامعة األسكندرية 1993دورة مناظير الجهاز الهضمى : ستة أشهر , 

 , كلية الطب , جامعة األسكندرية 1996دورة األعداد للدكتوراة : شهرين , 

, قسم اللغة األنجليزية , كلية األداب , جامعة  1997شهور ,  3دورة لغة أنجليزية متخصصة:  

 األسكندرية

 ا, مستشفى كرمبسل , مانشستر , انجلتر 1999أسابيع ,  3دورة األعداد لزمالة  الجراحين الملكية : 

, معهد الجراحين األوربيين , هامبورغ ,  2000دورة فى جراحات المناظير المتقدمة : أسبوعين , 

 المانيا



 , مركز كريستى لألورام , مانشستر , انجلترا 2000دورة دراسة نفسية مرضى السرطان : أسبوعين , 

 ألسكندرية, كلية التربية , جامعة ا 2001أسابيع ,  3دورة مهارات المعلم الجامعى : 

 , كلية التربية , جامعة األسكندرية 2004أيام ,  4دورة مهارات العرض الفعال: 

 , كلية علم النفس , جامعة األسكندرية 2005أيام ,  4دورة تنمبة مهارات التفكير: 

 جامعة األسكندرية  –كلية التربية العملية  2005أيام   3دورة تصميم المقرر الدراسى: 

 , كلية التربية , جامعة األسكندرية 2005أيام ,  4ت و أتخا  القرار: دورة حل المشكال

 , كلية التربية , جامعة األسكندرية 2005أيام ,  4دورة استخدام الوسائل الحديثة فى التدريس: 

 جامعة األسكندرية –كلية الطب  2006أيام   3دورة كتابة البحوث العلمية و نشرها دوليا: 

 


