
 السیرة الذاتیة
  البروفیسور جمال مسعد ملحم

  مدیر عام مستشفى الجامعة األردنیة
  االردن –عمان  مكان الوالدة:

  متزوج و لي اربعة اوالد :الحالة الزوجیة

  ردني: أالجنسیة

  علمي/) الدراسة الثانویة1973 – 1972االردن ( –: كلیة الحسین، عمان التعلیم

  ) 1980 – 1972جامعة طنطا، جمهوریة مصر العربیة ( –كلیة الطب        

  )1986 – 1981الجامعة االردنیة، عمان االردن ( –كلیة الطب       

  المؤهالت : 

 1973االردن  –شهادة الدراسة الثانویة، الفرع العلمي، عمان  - 
 1980 –بكالوریوس طب و جراحة  - 
 1985الجراحة العامة شهادة المجلس الطبي االردني فرع  - 
 1986شهادة الماجستیر في الجراحة  - 
 1990جالسكو  –زمالة كلیة الجراحین الملكیة البریطانیة  - 
 االمریكیة عضویة جمعیة جراحین الثدي  - 

  التدریب: 

 )1981 – 1980مستشفى طنطا الجامعي ( –طبیب امتیاز متدرب  - 
 1981مستشفى الجامعة االردنیة ( –العامة طبیب متدرب في برنامج اقامة شامل في فرع الجراحة  - 

– 1986( 



 )1989 – 1988لندن (/مستشفى رویال مارزدن –مسجل جراحة اورام  - 
مسجل و زمیل بحث بمستشفى كاینزبیرن، وسترن انفرماري، مركز بیتسون للسرطان و مستشفى  - 

 )1990 – 1989جالسكو، المملكة المتحدة (/جارت فیفل

  المناصب الحالیة:

 كلیة الطب، الجامعة االردنیة –الجراحة العامة و جراحة االورام استاذ  - 
 مستشفى الجامعة االردنیة –مستشار اول الجراحة العامة و جراحة االورام  - 

 

  

  المناصب السابقة:

 )2000 – 1991كلیة الجامعة االردنیة ( –استاذ مشارك جراحة عامة و جراحة اورام  - 
 )2000 – 2000كلیة الجامعة االردنیة ( –اورام استاذ مساعد جراحة عامة و جراحة  - 
  )1988 – 1986مستشفى الجامعة االردنیة ( –اخصائي جراحة عامة  - 
 -     

  العضویات في الجمعیات المحلیة و االقلیمیة:

   عضو جمعیة جراحین الثدي االمریكیة - 
 جالسكو       - عضو كلیة الجراحین الملكیة البریطانیة  - 
 الثدي االردنیةعضو جمعیة جراحین  - 
  عضو جمعیة االورام االردنیة            - 
 عضو جمعیة الجراحین العربیة - 
  عضو جمعیة االورام العربیة - 
 ابحاث السرطان العربیةعضو جمعیة  - 



 عضو لجنة امتحان المجلس الطبي االردني في الجراحة العامة - 
 عضو لجنة امتحان المجلس العربي لإلختصاصات الطبیة في الجراحة العامة  - 
 ایرلندا –عضو لجنة امتحان زمالة كلیة الجراحین الملكیة  - 
 وزارة التعلیم العالي االردنیة –عضو لجنة صندوق دعم البحث العلمي  - 

  الخبرات العلمیة:

 )1986 – 1985رئیس مقیمین في الجامعة االردنیة ( - 
 )1988 – 1986نة الطبیة االولیة (عضو اللج - 
 )1996 – 1994عضو اللجنة الطبیة العلیا ( - 
عضو لجان متعددة في كلیة الطب و مستشفى الجامعة االردنیة (لجنة المناهج، لجنة ضبط  - 

 االصابات المیكروبیة و لجنة ضبط النوعیة...الخ)
 ردنیةعضو هیئة اداریة بجمعیة الجراحین االردنیة و جمعیة االورام اال - 
 عضو لجنة االورام في مستشفى الجامعة االردنیة - 
 عضو لجنة امتحان المجلس الطبي العربي و االردني و كلیة الجراحین الملكیة االیرلندیة. - 

  


