االسم  :د .حاتم مصطفى الجبلي
المنصب  :وزير الصحة والسكان
تاريخ الميالد  20 :ديسمبر 1951
الدرجات العلمية :
* بكالوريوس الطب والجراحة كلية الطب – جامعة القاهرة 1975
* الجزء االول من زمالة االشعة البريطانية – لندن 1981
* دكتوراه االشعة التشخيصية 1983
التدرج الوظيفي :
* استاذ بقسم االشعة التشخيصية كلية الطب – جامعة القاهرة 2001
* العضو المنتدب ومدير عام مركز القاهرة لألشعة "كايرو سكان" 1989
* نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمستشفى  6اكتوبر "دار الفؤاد" 1995
* عضوية مجالس إدارة  :مركز القاهرة للقسطرة  – 1994مستشفى دار المنى  – 1995شركة نوفوتيل  – 1997شركة بولي سرف لألسمدة
والكيماويات  – 2001رئيس مجلس ادارة الشركة العربية لالستثمارات الطبية دولة االمارات المتحدة  – 2003شركة ستار كير الطبية بالمملكة
العربية السعودية  – 2005نائب الرئيس المدير العام للمجموعات االستشارية الطبية العربية
* وزير الصحة والسكان
اإلسهامات:
* أشرف على  8رسائل ماجستير 5 ,رسائل دكتوراه ,ونشر  13بحثآ علميآ
* إلقاء المحضرات في العديد من المؤتمرات في الداخل والخارج
* حضور العديد من المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية بالخارج
* عضو سابق بلجنة جوائز الدولة التشجيعية باكاديمية البحث العلمي
عضوية الجمعيات:
* عضو بالحزب الوطني الديمقراطي "لجنة الصحة"
* عضو نقابة االطباء 1976
* عضو جمعية االشعة المصرية 1979
* عضو جمعية االشعة بشمال امريكا 1990
* عضو جمعية رجال االعمال المصرية
* عضو مجلس امناء مجلس مارينا بالساحل الشمالي
* عضو في منتدى مصر االقتصادي
* عضو مؤسس جمعية اصدقاء معهد االورام
* عضو مؤسس جمعية اصدقاء مستشفى دار الفؤاد الخيرية 1998
* عضو مؤسس جمعية النور للعيون الخيرية
النشاط في القطاع الطبي:
* رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية 2002
* رئيس المجلس السلعي للخدمات الصحية والسياحة العالجية 2003
* عضو اللجنة القومية لالعتماد "التابعى لوزارة الصحة"
* تأسيس خمس شركات مساهمةخاضعة لقلنون االستثمار أو القانون  159تعمل هذه الشركة في القطاع الطبي وتبلغ اجمالي استثمارها مليار
جنيه مصري وهي مركز القاهرة لألشعة "كايروسكان" 1983مستشفى دار الفؤاد  – 1995معمل البرج  1990مركز القاهرة للقسطرة 1994
– المجموعة االستشارية الطبية العربية 1995
* بناء اكبر مركز للخدمة الطبية المجمعة في الشرق االوسط وهو "برج القاهرة الطبي" الذي يحتوي على  104عيادة ومركز لالشعة واكبر
معمل خاص في مصر 1987
* بناء اكبر مستشفى متخصص في جراحة القلب والمخ وزراعة االعضاء في مدينة  6اكتوبر "مستشفى دار الفؤاد" باالشتراك مع مستشفى
كليفالند كلينيك بالواليات المتحدة االمريكية
* إدارة عدد من المراكز الطبية داخل مصر وخارجها بفلسطين وليبيا من خالل المجموعة االستشارية الطبية العربية
*بناء فندق نوفوتيل بمدينة  6اكتوبر بطاقة  220حجرة

